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OBJETO DA PARCERIA – CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 – SES – 

URUAÇU 
 

 O Edital de Chamamento Público nº 01/2021 – SES tem como objeto a seleção de 

organização social de saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no 

HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU), localizado na Avenida 

Contorno, esquina com Rua Pará, quadra G2, lote 1 – Jardim Eldorado – Uruaçu – GO – CEP 

76400-000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de 

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

nos termos do artigo 8º-A. § 1º, da Lei Estadual nº 15.503/2005. 
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1. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

1.1 MUNICÍPIO DE URUAÇU 

 

Uruaçu, onde o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU está 

localizado, possui 2.141 Km2 e está localizado cerca de 264 Km da capital do estado, Goiânia, 

com uma população é estimada em 40.840 habitantes (IBGE 2020). De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), O município de Uruaçu está localizado na 

Microrregião Porangatu, como demonstrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Mapa da Microrregião do IBGE Porangatu 

 

Fonte:https://www.imb.go.gov.br/files/docs/mapas/microrregioes-ibge/microrregiao_de_porangatu.jpg 

URUAÇU 
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Figura 2 – Mapa do Município de Uruaçu/Goiás 

 

Fonte: IBGE, 2021. 

 

O município de Uruaçu apresentou uma estabilidade da quantidade de leitos por 1.000 

habitantes entre 2015 a 2018, como demonstrado na figura 3. Houve uma pequena redução de 

2015 para 2016 em 10,16%. Em relação aos anos de 2018 para 2019 ocorreu um aumento de 

2,31 para 3,8 a quantidade de leitos por 1.000 habitantes, representando um aumento de 64,50% 

na quantidade de leitos.  

 

Figura 3 – Número de leitos por 1.000 habitantes no município de Uruaçu – GO. 

 

Fonte.Adaptado.https://www.imb.go.gov.br/SiteSEPIN3/perfilweb/Estatistica_bde.asp?vprint=1&var_cod=801

&ano_imp=2015,2016,2017,2018,2019,2020,&loc_cod=0238 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,46
2,21 2,3 2,31

3,8 3,84

https://www.imb.go.gov.br/SiteSEPIN3/perfilweb/Estatistica_bde.asp?vprint=1&var_cod=801&ano_imp=2015,2016,2017,2018,2019,2020,&loc_cod=0238
https://www.imb.go.gov.br/SiteSEPIN3/perfilweb/Estatistica_bde.asp?vprint=1&var_cod=801&ano_imp=2015,2016,2017,2018,2019,2020,&loc_cod=0238


 

15 
 

 

A figura 4 mostra a quantidade e leitos disponíveis no município de Uruaçu. As 

quantidades de leitos SUS e não SUS teve um aumento significativo a partir de 2019. Em 

relação aos Leitos não SUS, houve um aumento de 29 leitos, que representa um aumento de 

59,18%. Em relação aos leitos SUS, destaca um aumento 32 (de 44 leitos em 2018 para 76 

leitos em 2019), quantidade que representa um aumento de 72,27% nos leitos SUS. O município 

de Uruaçu só obteve leito de Uti em 2020 com 7 leitos, de acordo com as informações 

registradas.  

 

Figura 4– Número de leitos de UTI disponíveis no município de Uruaçu. Período de 2015 – 2020. 

 

Fonte: Adaptado. Instituto Mauro Borges. Ministério da Saúde/Departamento de Informática do Sistema único 

de Saúde - DATASUS/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

 

 

Em relação ao estado de Goiás, com 247 municípios, a cidade de Uruaçu se posiciona 
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Tabela 1 - óbitos por residência no Estado de Goiás de 2015 a 2019. 

 

Fonte. Adaptado de http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10go.def 

 

 

O gráfico 1 demonstra uma lista de causas de óbitos pelo CID-BR_10, durante o período 

de 2015 a 2019, nota-se que em relação as 17 causas de óbitos listadas no gráfico, são 7 causas 

em destaque pelos números absolutos de ocorrências.  

Municípios 2015 2016 2017 2018 2019 Total

520870 Goiânia 8777 8426 8760 8685 8996 43644

520140 Aparecida de Goiânia 2537 2520 2635 2599 2682 12973

520110 Anápolis 2487 2480 2587 2565 2638 12757

521880 Rio Verde 1046 1014 1057 1008 1106 5231

521250 Luziânia 1002 997 993 967 1049 5008

521150 Itumbiara 786 736 758 794 767 3841

522140 Trindade 743 723 752 775 782 3775

520025 Águas Lindas de Goiás 639 636 634 676 705 3290

520800 Formosa 607 600 665 690 625 3187

522045 Senador Canedo 608 617 599 583 652 3059

521190 Jataí 586 601 613 611 630 3041

522185 Valparaíso de Goiás 579 563 597 616 609 2964

520510 Catalão 594 597 582 578 595 2946

521760 Planaltina 501 504 472 478 440 2395

520450 Caldas Novas 450 411 517 482 502 2362

520860 Goianésia 450 392 434 427 456 2159

521523 Novo Gama 445 416 431 401 392 2085

521000 Inhumas 399 396 410 405 465 2075

521310 Mineiros 328 310 373 356 363 1730

521850 Quirinópolis 333 340 330 328 342 1673

521380 Morrinhos 326 301 292 328 330 1577

521975 Santo Antônio do Descoberto 310 331 303 300 289 1533

521020 Iporá 254 261 296 290 319 1420

521800 Porangatu 267 249 286 274 319 1395

520549 Cidade Ocidental 245 291 272 296 286 1390

522160 Uruaçu 249 263 300 273 289 1374

521930 Santa Helena de Goiás 258 255 312 271 271 1367

520620 Cristalina 226 286 274 282 286 1354

521040 Itaberaí 256 263 243 280 272 1314

520880 Goianira 234 247 253 280 279 1293
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Gráfico 1. Óbitos p/Ocorrência segundo Causa - CID-BR-10 no município de Uruaçu. 2015 - 2019 

 

Fonte. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10go.def 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10go.def
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O gráfico 2 relata a proporcionalidade em percentual do total das causas - CID-BR_10 

durante o período de 2015 a 2019.  As causas externas de morbidade e mortalidade representa 

17,24%, as doenças dos aparelhos digestivo e respiratório apresentam valores de 5,24% e 

12,89%.  Já em relação ao aparelho circulatório a representatividade é de 27,88%. As doenças 

endócrinas, nutricionais e a de neoplasias representam 8,14% e 12,41%. Em relação as doenças 

infecciosas são representadas por 5,08%. 
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Gráfico 2. Proporção (%) de óbitos segundo Causa - CID-BR-10 no município de Uruaçu. 2015 - 2019 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10go.def 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10go.def
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1.2 HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU - 

HEMU 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU se localiza na Avenida 

Contorno, esquina com Rua Pará, quadra G2, lote 1 – Jardim Eldorado – Uruaçu – GO – CEP 

76400-000 e está estruturado para desenvolver atividades de assistência em média e alta 

complexidade.  

O HEMU prestará aendimento ambulatorial, internação, urgência e SADT, de demanda 

e referenciada. Em seu funcionamento, o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – 

HEMU contará com atendimento nas seguintes linhas de serviços: 

✓ Internação 

✓ Saídadas de Clínica Médica 

✓ Saídas de Pediatria 

✓ Saídas Cicúrgicas Oncológicas 

✓ Saídas Oncológicas 

✓ Saídas Obstetrícia 

✓ Saídas Saúde Mental 

✓ Internações em leitos de UTI adulto  

✓ Internações em leitos de UTI Pediátrico 

✓ Internações em leitos de UTI neonatal 

✓ Internações emm leitos UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

✓ Atendimento Ambulatorial – Cirurgias/Procedimentos ambulatoriais 

✓ Atendimento Ambulatorial – Consultas Médicas e Multiprofissionais na atenção 

especializada 

✓ Atendimento Ambulatorial   – SADT Externo 

✓ Leito dia 

 

Além disso, as especialidades iniciais para porta de entrada (urgência) a serem ofertadas 

no HEMU serão: 

✓ Cirurgia Buco Maxilo Facial 

✓ Cirurgia Geral 

✓ Cirurgia Toráxica 

✓ Clínica Médica 
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✓ Ginecologia/Obstetrícia 

✓ Ortopedia e traumatologia 

✓ Neurologia 

✓ Angiologisa e Cirurgia Vascular 

✓ Pediatria 

As especialidades Multiprofissionais da Saúde iniciais a serem ofertadas pelo 

Ambulatório do HEMU são:  

✓ Fisioterapia 

✓ Terapia ocupacional 

✓ Fonoaudiologia 

✓ Farmácia 

✓ Psicologia 

✓ Serviço social 

✓ Nutrição 

 

 Em relação às especialidades para as cirurgias eletivas inicais a serem ofertadas no 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU, tem-se: 

✓ Gastroenterologia 

✓ Ginecologia 

✓ Neurocirurgia 

✓ Otorrinolaringologia – adulto e pediátrica 

✓ Proctologia 

✓ Urologia 

✓ Angiologia e Cirurgia Vascular 

 

O HEMU dispõe de 307 leitos, sendo distribuídos em 238 (duzentos e trinta e oito) leitos 

gerais e 45 (quarenta e cinco) leitos complementares, destes tem-se: 20 (vinte) leitos de UTI 

adulto, 10 (dez) UTI pediátrica e 10 (dez) UTI neonatologia; 5 (cinco) leitos de unidade de 

cuidados intermediários neonatal (todos disponíveis ao SUS), bem como outros setores de 

suporte, distribuídos da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Leitos HEMU 

 

 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de e Uruaçu funcionará 24 horas e realizará 

atendimentos de Urgência e Emergência porta aberta e referenciada de médi e alta 

complexidade, com o intuito de prestar atendimento, prioritariamente, à Macrorregião Centro 

Norte, mas pode oferecer suporte às demais Macrorregiões. 

Os serviços trazidos por esta Proposta visam atender às políticas nacionais, bem como 

as políticas públicas do Estado de Goiás de referência de média e alta complexidade, conforme 

normas emanadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO. 

Os atendimentos de Urgência, as Saídas Cirúrgicas e o Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico (SADT) não fazem parte da linha de serviços para efito de metas a serem 

cumpridas. 

 

1.2.1 Quadros de metas 

 

Metas de saídas hospitalares para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU 

 

Internação 
Quantidade 

de leitos

UTI Adulto 20

UTI Neonatal 10

UTI Pediátrico 10

UCIN 5

Clínico Adulto 90

Cirúrgico 60

Obstétrico 60

Pediátrico 28

Centro cirúrgico (salas ciúrgicas) 10

Centro Cirúrgico (RPA) 14

Total 307

Internação hospitalares
Saídas meta 

mensal

Meta 12 

meses

Clínica Médica 388 4.656

Oncológica 91 1.092

Pediátrica 181 2.172

Clínica Cirúrgica 213 2.556

Cirúrgica Programada 155 1.860

Cirúgica Oncológica 65 780

Obstétrica 310 3.720

Saúde mental 8 96

TOTAL 1411 16.932
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Metas de cirurgias ambulatoriais para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – 

HEMU 

 

 

Metas de consultas ambulatoriais para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – 

HEMU 

 

 

Metas de exames para o SADT Externo do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

– HEMU 

 

 

Cirurgias Ambulatoriais 
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Cirurgia ambulatorial 176 2.112

Ambulatório
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Consulta médica na atenção especializada 2.000 24.000

Consulta multiprofissional na aprtenção especializada 2.000 24.000

Consulta médica oncológica 528 6.336

TOTAL 4.528 54.336

Exame
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Análises clínicas 192 2.304

Cicloergonomia (teste ergométrico) 100 1.200

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) 60 720

Colonoscopia 60 720

Ecocardiograma 200 2.400

Eletrocardiograma 600 7.200

Eletroencefalograma 40 480

Endoscopia digestiva 100 1.200

Endoscopia das vias urinárias 100 1.200

Endoscopia das vias respiratórias 100 1.200

Holter 20 240

MAPA 20 240

Mamografia 660 7.920

Raio-X 2.400 28.800

Ressonância magnética 600 7.200

Tomografia computadorizada 700 8.400

Ultrassonografia 200 2.400

Ultrassonografia/doppler 200 2.400

TOTAL 6352 76.224
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Metas de atendimentos para o Hospital Dia do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu – HEMU 

 

 

Metas de atendimentos do serviço de quimioterapia para o do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu – HEMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Atendimentos 176 2.112

Síntese de Metas de Desempenho Meta

Taxa de Ocupação Hospitalar ≥85 %

Taxa Média de Permanência Hospitalar ≤ 6 dias

Índice de Intervalo de Substituição (horas) ≤ 26

Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias) ≤ 20%

Taxa de Readmissão em UTI (48 horas) < 5%

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS ≤ 1%

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por 

condições operacionais - (causas relacionadas à organização da 

Unidade) ≤ 1%

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por 

condições operacionais (causas relacionadas ao paciente) ≤ 5%

Percentual de partos cesáreos ≤ 15%

Índice de Lesões por Extravasamento de Quimioterapia <5%

Percentual de investigação da gravidade de reações adversas a 

medicamentos (Farmacovigilância) ≥ 95%

Razão do Quantitativo de Consultas Ofertadas 1

Percentual de Exames de Imagem com resultado disponibilizado 

em até 10 dias ≥ 70%

Percentual de manifestações queixosas recebidas no sistema de 

ouvidoria do SUS < 5%



 

25 
 

2. FA1. Critério 1: ÁREA DE ATIVIDADE 

 

Este item tem como função, a partir do perfil do HEMU, definir suas atribuições e 

dimensionamento, tratar da distribuição por fluxos funcionais e ambientes que o constituem, 

considerando a complexidade funcional. 

 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 

 

Os fluxos voltados para as atividades na área da saúde, são definidos a partir do 

momento em que se define o perfil da unidade, por meio de suas atribuições e determinações 

nas mais importantes etapas no processo de uma unidade hospitalar. São destacadas as unidades 

funcionais e os ambientes atribuídos à unidade hospitalar para o estudo da setorização por 

fluxos.  

Ao se tratar dos fluxos, dentro do ambiente hospitalar, pode-se categorizá-los em dois 

grandes grupos: interfuncionais, que se desenvolvem entre diferentes unidades funcionais e 

intrafuncionais, que ocorrem dentro de uma única unidade funcional. Para efeitos de cumprir 

com o proposto no Edital de Chamamento Público 001/2021 - SES, tendo em vista também esta 

categorização, divide-se os fluxos para implantação no HEMU nos que seguem abaixo.  

 

2.1.1 Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritas, externas e 

internamento 

 

Em relação ao fluxo em áreas restritas, o acesso tem que ser requisitado pelo responsável 

do setor, serão orientados quanto ao processo de higienização, às normas e procedimentos e os 

funcionários será supervisionado em relação ao cumprimento das medidas restritivas.  
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Figura 5 - Fluxo de circulação em áreas restritas. 

 

 

Atendimento na Urgência/Emergência 

 

 Na área interna, os pacientes externos são aqueles que pelo fluxo buscam atendimento 

imediato (urgência/ emergência), ambulatorial ou apoio aos diagnósticos. A circulação destes 

pacientes é restrita às áreas que são atendidos. Eles não podem circular em áreas reservadas aos 

funcionários e pacientes internados. 

 Os pacientes internos são caracterizados em fluxos devido ao regime de internação, 

dentro da unidade de internação.  
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Figura 6 - Fluxo de Atendimento na Urgência/Emergência.

 

 

 

Acesso para acompanhantes de pacientes 

 

Em relação aos acompanhantes, o fluxo 7 apresenta as especificidades, inclusive no que 

se refere àqueles que acompanham crianças e idosos quando pacientes. 
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Figura 7 - Fluxo de acesso para acompanhantes de pacientes.

 

 

Processo de internação de pacientes. 

 

As áreas restritas são os ambientes em que há um alto risco de transmissão de infecção. 

O ambiente restrito é um local  onde são realizados procedimentos de risco, com ou sem 

pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. O processo inicia com o 

prontuário do paciente para a internação. A área de enfermagem solicita a internação à recepção  

e esta recebe o paciente. Os familiares são orientados pelo serviço social, quando necessário e 

a equipe multidisciplinar realiza o acompanhamento terapêutico. Ex: Unidade de Terapia 

Intensiva, Isolamentos, Bloco cirúrgico. Observando-se que somente os profissionais podem 

circular livremente por estas áreas com roupas próprias da unidade. 
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Figura 8 - Fluxo de Processo de internação de pacientes. 

 

 

Acesso para visitantes nas unidades de Saúde. 

 

Os visitantes são demandas para a unidade hospitalar para as visitas aos pacientes 

internados, ou atividades administrativas como serviços de terceiros, compras e outros. 

Situação em que o acompanhamento dos fluxos é de extrema importância tanto para verificar 

as restrições e permissões de acesso às áreas específicas, de acordo com a visita.  
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Figura 9 - Fluxo de acesso para visitantes nas unidades de Saúde. 

 

 

 

Acesso de Funcionários a Unidade de Saúde. 

 

O fluxo 10 mostra o processo de acesso de funcionários são constituídos pelos 

profissionais de saúde e de todos técnicos e colaboradores de apoio para que a unidade de saúde 

possa estar em operação. Os profissionais da unidade hospitalar, tem que apresentar 

identificação para o acesso da unidade, o registro da entrada e o momento para assumir o 

serviço.  
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Figura 10 - Fluxo de acesso de Funcionários a Unidade de Saúde. 

 

 

 

As áreas externas da unidade hospitalar estão relacionadas há alguns tipos de serviços e 

a necessidade da utilização de estacionamento no hospital. São destacados os fluxos como de 

prestadores de serviços na unidade de saúde, acesso de veículos oficiais à unidade de saúde e o 

acesso de fornecedores na unidade de saúde. 
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Figura 11 - Fluxo de acesso para prestadores de serviços na unidade de saúde 
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Figura 12 - Fluxo de acesso de veículos oficiais à unidade de saúde 

 

 

Figura 13 - Fluxo de acesso de fornecedores na unidade de saúde 
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2.1.2 Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos 
 

O registro dos usuários tem que ser completo, para que possa proporcionar uma 

identificação rápida. O primeiro atendimento garante o registro completo do usuário, seja para 

atendimento ambulatorial, hospitalar. O registro será feito através de um sistema informatizado.  
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Figura 14 - Fluxo de emissão de Ficha de Atendimento do Usuário 
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Os prontuários dos pacientes são conferidos diariamente em relação ao seu preenchimento 

de acordo com todos os documentos. Com a saída do usuário com o prontuário incompleto, será 

solicitado a correção da documentação incorreta ou a documentação necessária.  

 

Figura 15 - Fluxo do processo de organização do prontuário do usuário 
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Processo: consulta ao prontuário do usuário para fins jurídicos 

 

Figura 16 - Fluxo de consulta ao prontuário do usuário para fins jurídicos 

 

 

 

 

O processo de arquivamento de documentos administrativos inicia com a emissão e/ou 

relatórios para as devidas cópias em quantidades necessárias, protocolados e encaminhados ao 

responsável com a finalidade de arquivar a documentação original em arquivos.  
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Figura 17 - Fluxo de processo de circulação e arquivamento de documentos administrativo

 

 

2.1.3  Fluxos unidirecional para materiais esterilizados e Fluxos unidirecional para roupas;  

 

A RDC 15 de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde, estabelecendo os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos 

serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente 

e dos profissionais envolvidos. 
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que atende a mais de um serviço de saúde do mesmo gestor; Segundo a RDC 50, as atividades que 

devem ser desenvolvidas na CME, são: receber, desinfetar e separar os produtos para a saúde; lavar 

esses produtos; receber roupas limpas vindas da lavanderia; realizar o empacotamento; esterilizar 

esses produtos por meio de métodos físicos; realizar o controle microbiológico e o prazo de 
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validade de esterilização desses produtos; acondicionar e distribuir os instrumentais e as roupas 

esterilizadas; zelar pela segurança e proteção dos funcionários desse setor; 

A Central de Material e Esterilização – CME, será a única responsável pelo processamento 

e validação de esterilização dos instrumentais cirúrgicos, sendo que todo processo realizado no 

CME deve obedecer a Regulamentos Técnicos que estabelecem os requisitos de boas práticas para 

o processamento de produtos para saúde. O fluxo abaixo demonstra o unidirecional para materiais 

esterilizados e o unidirecional para roupas estão comtemplados o fluxo abaixo.  

 

Figura 18 - Fluxo unidirecional dos Artigos na CME: 
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O material estéril utilizado nas unidades de internamento será entregue nos seguintes 

horários: 8 horas, 11 horas, 14 horas, 17 horas e 22 horas devendo os funcionários estarem munidos 

com protocolos no CME. 

 

Figura 19 - Fluxograma da CME 

 

 

2.1.4  Fluxos unidirecional e resíduos de saúde. 

 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBGC, em seu modelo de gestão, atenderá 

aos dispositivos da Legislação Ambiental e, nesse viés, possui toda a documentação legal exigida.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde será implantado até o terceiro 

mês da data de assinatura do contrato e será atualizado em conformidade com as Normas do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Ministério da Saúde, bem como da 

ANVISA.  

O gerenciamento inicia pelo planejamento dos recursos físicos e dos recursos materiais 

necessários, culminando na capacitação dos recursos humanos envolvidos. Para transporte externo 

e acondicionamento, o IBGC, irá contratar um prestador de serviços para fornecimento da estrutura 

externa de acondicionamento e destino final dos resíduos.   
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS será compatível 

com as normas federais, estaduais e municipais, considerando, ainda, os procedimentos 

institucionais de Biossegurança, relativos à coleta, transporte e disposição final. 

 

Figura 20 - Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

 

 

Os resíduos hospitalares são os resultados de atividades médicas desenvolvidas em 

unidades de saúde. O objetivo com os serviços de saúde é preparar o ambiente do hospital para as 

atividades, manter a ordem o ambiente, conservar equipamentos e instalações para o manuseio. De 
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acordo com a figura 20, a higienização e limpeza de toda a unidade de saúde leva em consideração 

as características de cada área da unidade de saúde. Já a figura 21 demonstra o fluxo unidirecional 

em relação aos resíduos potencialmente infectantes. E, a figura 22 o fluxo de resíduos 

potencialmente infectantes. 

 

Figura 21 - Fluxo Unidirecional de Resíduos de Saúde 
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Figura 22 - Fluxo dos Resíduos Potencialmente Infectantes 
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Figura 23 - Fluxograma de descarte de bolsas de hemoderivados 
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inflamabilidade. Os procedimentos adequados para o descarte são demonstrados na figura 24, que 

trata dos resíduos químicos.  

 

Figura 24 - Fluxograma dos Resíduos Químicos 
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Figura 25 - Fluxo de Resíduos Comuns 
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bisturi e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório. Estes materiais podem apresentar 

riscos associados à fatores biológicos, químicos e radiológicos. A figura 26 mostra o fluxo dos 

resíduos perfurocortantes.  
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Figura 26 - Fluxograma dos resíduos perfurocortantes 

 

 

2.2  IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 

 
2.2.1  Implantação de logística de suprimentos: Manual de Procedimentos de Logística de 

Suprimentos 
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bons serviços e produtividade. Nesse viés, é necessário prestar um atendimento cada vez melhor e 

ampliar o atendimento a mais usuários, com os recursos disponíveis. 

Na área da Saúde Pública, os processos logísticos, devido às suas características muito 

específicas, necessitam ser vistos 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.Porém, é preciso que haja um eficiente esquema de planejamento das atividades de 

compras, armazenagem e gerenciamento de materiais em estoque, assim 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. 

Por isso, a distribuição do material para os hospitais não pode ser feita sem que se considere 

critérios  e controle real do consumo. 

Para atender a um número maior de cidadãos, adequando maior produtividade com 

menor custo, torna-se essencial entender a composição dos custos como um processo norteador das 

decisões gerenciais, no que diz respeito à saúde financeira das unidades hospitalares. Assim, 

procura-se, neste item trazer o Manual de Logística e Suprimenos, que visa dar um norte para tudo 

o que envolver 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  

Nesse contexto, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e ações pelo HUGO: 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS 

 

OBJETIVO: 

 O presente Manual de Procedimentos de Logística de Suprimentos, objetiva padronizar as 

rotinas e procedimentos da operacionalização e gestão da Cadeia de Suprimentos, composta por: 

Almoxarifado, Central de Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central, bem como, estabelecer 

as atividades relacionadas à organização e coordenação das ações relativas ao planejamento, 

aquisições, armazenamento, rastreabilidade e disponibilização de materiais, insumos e os 

pertinentes serviços, para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu- Hemu. 

 

A Logística/Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades funcionais (transportes, 

controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual 

matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor 

ao consumidor. 

Uma vez que as fontes de matérias-primas, fábricas e pontos de venda em geral não têm a 

mesma localização e o canal representa uma sequência de etapas de produção, as 

atividades logísticas podem ser repetidas várias vezes até um produto chegar ao mercado.  

(BALLOU, 2008. p. 29) 

 

A gestão de suprimentos, tem por objeto orientar e padronizar rotinas e procedimentos, 

permitindo a evidência e a transparência dos atos de gestão, desde o planejamento das 

aquisições até a movimentação de entrada e saída dos materiais médico-hospitalares, 

medicamentos e demais insumos de consumo do Almoxarifado, Farmácia Central e Farmácias 

Satélites, considerando os critérios de sustentabilidade. 

O Manual será atualizado pela unidade de saúde sempre que houver necessidade, 

especialmente quando ocorrer alteração na legislação pertinente ou quando a dinâmica da gestão 

assim determinar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proporcionar a reflexão sobre um fluxo mais dinâmico, racional e eficiente dos materiais e 

medicamentos no âmbito das áreas e Unidades da rede pública de saúde; 

2. Promover a interação dos Sistemas de Internação e Logística, que permite a precisão dos 

investimentos, considerado pelo profissional da logística como um centro de custos; 

3. Rastrear materiais e medicamentos para um controle real do consumo; 
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4. Racionalizar recursos; 

5. Reduzir custos; 

6. Eliminar desperdício de materiais e medicamentos; 

7. Atingir níveis satisfatórios de estoque para o abastecimento regular da rede de 

8. Serviços; 

9. Assistir melhor a Unidade de saúde, com estoques bem gerenciados, melhor controlados, 

mais eficientes e seguros; 

10. Padronizar ustos, materiais e medicamentos. 

 

CONCEITOS BÁSICOS: 

SUPRIMENTO HOSPITALAR 

A Cadeia de Suprimentos é uma abordagem sistêmica, de razoável complexidade, que 

implica em alta interação entre os participantes, exigindo a consideração simultânea de diversos 

conflitos de decisão (“trade-offs”). Este modelo vai além das fronteiras organizacionais e considera 

tanto os conflitos internos quanto os intraorganizacionais. A adoção do conceito de CADEIA DE 

SUPRIMENTOS INTEGRADA incentiva, através do processo de coordenação e colaboração, a 

busca e identificação de oportunidades deste tipo e sua implementação conjunta nesta unidade de 

saúde.  

O Setor de Suprimentos/Farmácia é responsável por toda a cadeia de abastecimento dos 

insumos do HEMU. O mesmo possui características técnicas e administrativas, possuindo rotinas 

de funcionamento cujo objetivo é o ressuprimento de acordo com as demandas dos setores, 

garantindo a qualidade assistencial ao usuário e proporcionando as melhores condições de 

negociação para o INSTITUTO IBGC. A gestão adequada do portfólio de produtos é indispensável 

para o bom funcionamento da rotina da Unidade. 

 

FARMÁCIA 

A Farmácia Central é uma unidade clínica de assistência técnica e administrativa, dirigida 

por farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades da Unidade de Saúde, 

conforme Resolução nº 300 – CFF. É responsável pela provisão segura e racional de medicamentos 

e produtos de saúde.  
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SÃO ATRIBUIÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL, COMO SERVIÇO ESPECIALIZADO: 

 

➢ Administrar o estoque dos medicamentos de acordo com as necessidades da Unidade, 

realizando seleção e aquisição de medicamentos a partir do consumo médio, do estoque 

mínimo e do ponto de Ressuprimento; 

➢ Garantir que os medicamentos sejam distribuídos dentro da data de validade e que o 

local de armazenamento possua condições ideais de temperatura e umidade, visando à 

manutenção das características físico-químicas; 

➢ Realizar a seleção e contribuir para a padronização dos medicamentos; 

➢ Promover distribuição dos medicamentos de forma racional, adequada à estrutura da 

unidade de saúde; 

➢ Orientar as especialidades médicas quanto ao uso correto dos medicamentos e sua 

conservação; 

 

De acordo com a Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, 

de acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Assistência Farmacêutica deve ser 

estendida como política pública norteadora para a formulação de política setoriais, tendo como 

alguns dos seus eixos estratégicos, a manutenção, a qualificação dos serviços de assistência 

farmacêutica na rede púbica de saúde e a qualificação de recursos humanos, bem como a 

descentralização das ações. 

 

 

FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA FARMÁCIA DE UNIDADES DE SAÚDE 

 
Quadro 2 - Funções e atribuições da farmácia 

COMPONENTE OBJETIVO DA FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

GERENCIAMENTO 
Prover estrutura organizacional e infraestrutura que viabilizem as 

ações da Farmácia. 

 

SELEÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 

Definir os medicamentos necessários para suprir as necessidades do 

hospital, segundo os critérios de eficácia e segurança. Seguidos por 

qualidade, comodidade posológica e custo. 
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PROGRAMAÇÃO, 

AQUISIÇÃO, 

ARMAZENAMENTO, 

DISTRIBUIÇÃO 

 

 

Definir especificações técnicas e quantidade dos medicamentos a 

serem adquiridos, tendo em vista o estoque, os recursos humanos e os 

prazos disponíveis. 

 

Suprir a demanda da unidade, tendo em vista a qualidade e o custo. 

 

Assegurar a qualidade dos produtos em estoque e fornece informações 

sobre as movimentações realizadas. 

 

Fornecer medicamentos em condições adequadas e tempestivas com a 

garantia de qualidade do processo. 

 

 

INFORMAÇÃO 

Disponibilizar informações independentes, objetivas e apropriadas 

sobre medicamentos e seu uso racional a pacientes, profissionais de 

saúde e gestores. 

 

 

ENSINO E PESQUISA 

Formar recursos humanos para a farmácia e para a assistência 

farmacêutica. Produzir informação e conhecimento que subsidiem o 

aprimoramento das condutas e práticas vigentes. 

 

O Setor de Farmácia mantém sob seu Gerenciamento a Central de Abastecimento 

Farmacêutico, Farmácias Central, Satélites e Farmácia Ambulatorial, Almoxarifado e Orientações 

técnicas ao Setor de Compras e aos pertinentes processos administrativos.  

Esta Central é o maior centro estocador e compreende a área destinada ao armazenamento 

dos medicamentos e materiais médicos visando à manutenção das suas características físico-

químicas conforme suas especificidades e distribuição dos mesmos às farmácias das unidades 

assistenciais. 

A Farmácia Ambulatorial é voltada para o atendimento do público externo, é aquela cujo 

atendimento é destinado aos pacientes ambulatoriais da Unidade que fazem uso de medicamentos 

específicos de programas de saúde, prescritos pelo corpo médico da UPA 24h José Póvoa Mendes. 

 

ALMOXARIFADO:  

O Almoxarifado é o estoque responsável pelo armazenamento dos Materiais de Expediente, 

tais como: impressos, higienização, materiais de manutenção, lavanderia, copa e cozinha, entre 

outros. O Almoxarifado é responsável pelo atendimento dos materiais de expediente dos setores, 

além do recebimento e distribuição dos produtos de aplicação direta. 
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GESTÃO DE ESTOQUES: 

 O Almoxarifado e a Central de Abastecimento Farmacêutico são áreas de gerenciamento e 

delas originam-se as solicitações de compras programadas e emergenciais. Mantendo o contínuo 

planejamento, de forma a analisar, avaliar e/ou executar as atividades relativas ao Setor, 

assegurando à equipe multidisciplinar produtos médicos e farmacológicos indispensáveis à 

demanda da unidade de saúde especializada; 

O Controle de estoque, armazenamento e distribuição de insumos será sistematizado, no que 

preconiza as normas de qualidade, garantindo o controle de qualidade desde o recebimento, 

estocagem e distribuição, observando prazos de validade e as normas técnicas para 

acondicionamento aplicado a cada produto; há participação do processo de seleção e padronização 

dos insumos da Unidade de saúde. 

A Política de Qualificação de Fornecedores é imprescindível para assegurar o bom 

abastecimento de produtos e serviços, visando como resultado a garantia da assistência. 

O software a ser adotado pelo INSTITUTO IBGC permitirá o controle do fluxo do estoque. 

Para funcionamento do sistema eletrônico será necessário cadastro dos insumos na plataforma de 

trabalho, criação dos Centros de Custos adotados, entre outros.  

A implantação do Sistema eletrônico de controle de estoque visa facilidade de gerenciamento 

e maior agilidade no processamento das compras. Para um efetivo controle de estoque a adoção do 

sistema eletrônico em toda a Unidade de Saúde é de relevante importância. 

A programação dos insumos da Unidade hospitalar será realizada mensalmente. Esta 

programação é baseada em dados fornecidos pelo próprio sistema informatizado que deve estar 

sempre vinculado a uma base de cálculo instituída pelo gestor. 

O cálculo da programação dos insumos hospitalares é baseado no Consumo Médio 

Trimestral, Consumo Médio Diário, Estoque atual, Estoque de Segurança. 

 

GIRO DE ESTOQUE: 

Indicador contábil que permite verificar a eficiência de um setor de compras e suprimentos.  

É a relação entre os itens consumidos, por quantidade ou custo, em um determinado período e o 

estoque médio mantido naquele período. Também chamado de rotatividade do estoque, alcance ou 

turnover. O ideal é que este índice seja 1 (um), o que nos permitiria verificar um equilíbrio entre o 
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capital investido é o valor consumido de um determinado item de estoque, não havendo sobra ou 

faltas em seu estoque. 

 

Cálculo: 

IRE =    MC/EM 

Onde: 

IRE = Índice de Rotatividade do Estoque 

MC =Saídas/Consumo no período (em unidades ou em custo) 

EM = Estoque Médio no período considerado (em unidades ou em custo) 

 

➢ Consumo Médio Trimestral (CMT): Média do consumo dos insumos hospitalares nos 

últimos três meses.  

 

CMT = M1 + M2 + M3 / n 

Onde: 

CMT: Consumo Médio Trimestral 

M1+M2+M3: Correspondem os últimos três meses 

N: Número de dias correspondente aos três meses considerados 

 

➢ Estoque de Segurança (ES): caracterizado pelo estoque suficiente para evitar cessação 

de estoque diante da variabilidade da demanda e a incerteza do ressuprimento dos 

insumos, quando necessário; e depende da própria demanda.  

➢ Dias de Estoque (DE): número de dias de estoque que será mantido na Unidade 

hospitalar baseado no Estoque de segurança. 

➢ Estoque Mínimo (EMin): quantidade do insumo que desencadeia o processo de 

compras, de forma que o produto chegue antes de se atingir o Estoque de Segurança 

(ES). 

O contínuo e efetivo controle de estoque é percebido através da realização de inventários, 

periodicamente a cada três meses. Através dos resultados dos inventários percebemos a evolução 

deste controle e são reportados os resultados para os Gestores e responsáveis pelas Controladorias 

e Auditorias Internas e Externas. 
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Adequação dos processos obedecendo os requisitos de acordo com as normas orientadoras 

do processo de acreditação hospitalar nível 1 (ONA). 

Nestes processos sistematizados executamos e aperfeiçoamos os indicadores utilizados para 

mensurar o desempenho dos processos e o estoque: O giro de estoque como um dos indicadores de 

maior significância na cadeia de Suprimentos, sendo fundamental para medir o desempenho do 

estoque que hoje em média indica 1,2 do giro (abordado em custo dos produtos e não quantidade 

pelo fato de termos atualmente 950 itens no universo de itens padronizados) evitando recurso 

imobilizado e garantido o seguro ressuprimento, o que é um importante passo para agregação na 

cadeia de valor da unidade. 

 Para assegurar a agilidade e qualidade na aquisição de medicamentos e materiais 

hospitalares para o suprimento das necessidades críticas ocorrendo situações emergenciais no Setor 

de Farmácia e Almoxarifado, os quais são responsáveis pelas solicitações de compras da 

Instituição, realizam diariamente a rotina de analisar o alerta de suprimentos como barreira de 

ruptura de estoque. O responsável pela atividade avalia diariamente o alerta on-line de 

Medicamentos/Materiais hospitalares. Este alerta está vinculado ao Sistema informatizado e 

fornecerá informações atualizadas do estoque virtual dos insumos. A solicitação é realizada por 

meio do sistema informatizado a compra emergencial: 

Solicitação de compra → preenche as seguintes lacunas 
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Figura 27 - Fluxo de solicitação de compras 

 
 

  

 

Após a realização da compra emergencial, segue os seguintes processos:  

 

Data máxima 
para compra

Setor 
Solicitante 

Nome do 
Solicitante

Motivo do 
pedido

Estoque

Código do 
produto a ser 

solicitado

Quantidade
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Figura 28 - Fluxo de solicitação de compras emergenciais 

 
 

AUDITORIA E MONTAGEM DE PROCESSO 

PROCESSOS DE COMPRAS 

 

Montar os processos de compras de forma que todos os documentos exigidos estejam 

presentes e de forma organizada. Portanto, conforme análise referente ao fluxo cronológico de 

emissão dos documentos que compõem o processo de compras verifica-se a necessidade de 

estabelecer a ordem de montagem dos mesmos de acordo com o Regulamento de compras e 

contratação de serviços do INSTITUTO IBGC, com intuito de manter a organização e precisão das 

informações contidas no processo. 

 

Após a realização do processo de compras e consolidação das informações pertinentes, o 

comprador entrega toda a documentação a equipe de processo, que após o recebimento organiza a 

pasta, conforme descrição abaixo: 
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PROCESSO COM COTAÇÕES REALIZADAS POR E-MAIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abre-se o processo de pagamento com a 
capa, conforme instruído pelo 

Regulamento de Compra;

Quando for aquisição de bem 
permanente abre-se o processo de 

pagamento, conforme instruído pelo 
Regulamento de Compras;

C.I e Termo de Referência (Utilizado 
somente quando o produto não for 

padronizado);

Solicitação (Mat / Med / Padronizados e 
Não Padronizados);

Ordem de Compra;

Mapa Comparativo de Preços e 
Condições;

E-mail (Resposta dos fornecedores);

Capa de E-mail; Folha de Informação/despacho 

Folha de Informação/despacho 

INÍCIO 
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PROCESSO COM COTAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA: 

 

 

 

 

PROCESSO REALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO: 

 

➢ Contrato 

➢ Orçamento ou Planilha de valores  

➢ Ordem de Compra 

➢ Folha de Informação  

 

Proceder a análise todos os documentos recebidos (Pedido de compras, Ordem de compra, 

cotações e/ou carta de exclusividade, certidão de FGTS, Previdência Social, Dívida ativa da União 

e SEFAZ do estado de origem) e caso algum esteja em desacordo, esse é devolvido para as devidas 

correções: 

C.I e Termo de Referência (Utilizado 
somente quando o produto não for 

padronizado);

Solicitação (Mat / Med / 
Padronizados e Não Padronizados);

Relatório de Compras contendo o 
mapa gerado pela plataforma de 

compras (fornecedores e valores das 
cotações concomitantemente);

Carta de Exclusividade e Ordem de 
Compras;

Folha de Informação/despacho (Qualquer 
tipo de alteração, observação, validação, 

atualização ou inclusão referente aos 
documentos contidos no processo serão 

relatadas na folha de informação devida).

Enumeração e Assinatura na parte 
superior direita de cada documento que 

compõe o processo.

INÍCIO 
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PROCESSO REALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO: 

➢ Nota fiscal e espelho de entrada 

➢ Contrato 

➢ Orçamento ou Planilha de valores  

➢ Ordem de Compra (cópia) 

➢ Folha de Informação  

 

Faz-se a análise de todos os documentos recebidos (Nota fiscal, Espelho de entrada, Pedido 

de compras, Ordem de compra, cotações e/ou carta de exclusividade, certidão de FGTS, 

Previdência Social, Dívida ativa da União e SEFAZ do estado de origem) e caso algum esteja em 

desacordo, esse é devolvido para as devidas correções; 

ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS.

Uma vez estando correta a documentação, a equipe de processos deve reunir todos os 
documentos na pasta azul ou cinza (compra de bens permanentes) sendo numerados na ordem 
de emissão cronologicamente, registrando na pasta e em seu controle interno o número do 
processo, unidade solicitante, autor interessado e o     objeto da compra;

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE.

•Logo após a montagem da pasta de compra, deve-se encaminhar a Controladoria 
para que faça sua análise e caso observe alguma divergência, deverá devolver 
para as devidas correções; 

APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA.

•Estando o processo em situação regular a Controladoria deve aprovar e devolver a 
equipe de processos, que por sua vez protocola e encaminha a Gerência 
Administrativa para os procedimentos de análises.

APROVAÇÃO DA GERÊNCIA.

Estando o processo em situação regular, a gerência aprova e encaminha a Diretoria 
Administrativa Financeira para a devida aprovação; 

ENVIO DAS ORDENS DE COMPRA AOS FORNCEDORES.

Aprovado o processo será enviado ao setor de Compras devidamente protocolado para
envio das ordens de compras aos fornecedores através de e-mail e/ou autorização na
plataforma eletrônica, para que efetivada a aquisição.
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Estando o processo em situação regular a Controladoria deve aprovar e devolver a equipe de 

processos, que por sua vez protocola e encaminha à Gerência Administrativa; 

Estando o processo em situação regular, a gerência aprova e encaminha a Gerência 

Financeira para o devido pagamento e arquivamento do processo finalizado. 

 

PROGRAMAÇÃO, PROCESSOS INTERNOS: FARMÁCIA E DO ALMOXARIFADO 

PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS: 

 

A Programação de compras de insumos representa uma atividade-chave, que tem por objetivo 

a garantia da disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados nas quantidades 

adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades de uma população alvo, considerando 

um determinado período. 

Na Farmácia Central e no Almoxarifado, a gestão de estoques é ferramenta fundamental para 

a eficiência de prestação dos serviços farmacêuticos e deve ter como meta primordial evitar a 

ruptura dos níveis de estoque, o que determinaria a interrupção das atividades assistenciais. 

A Programação de Compra de Medicamentos, Materiais Hospitalares e as demais espécies 

padronizadas é proposta pelo Farmacêutico e o Supervisor do Almoxarifado, gestor do Setor.  

Nesta etapa a função do Gestor é dimensionar, a partir do elenco de medicamentos padronizados, 

a aquisição dos insumos, considerando consumo histórico X capacidade instalada X dados 

epidemiológicos. 

Através do Relatório de Consumo Médio Mensal de Medicamentos e Materiais hospitalares 

há a elaboração da Solicitação de Compra, que deverá ser estimada para o mês seguinte. Este 

relatório do Consumo Médio Mensal se baseará nos três últimos meses de consumo, a contar da 

data da programação. 

Diariamente o farmacêutico responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutica e 

Gestor do Almoxarifado deverão retirar o Relatório personalizado do sistema eletrônico, este 

relatório é emitido através de um site que faz link com o Sistema Eletrônico e, consequentemente, 

com o estoque atual da Unidade. O Alerta de Medicamentos e Materiais hospitalares baseia-se no 

Consumo Médio Mensal, Consumo Médio Diário, Ponto de Pedido, Estoque atual e, prevê quantos 

Dias de Estoque se têm a partir do Estoque atual. 
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A partir da análise diária do Alerta de Medicamentos e Materiais hospitalares será avaliado 

o Consumo Médio Diário e pode-se lançar uma Compra Emergencial, caso o Estoque atual não 

suporte o consumo até a data da chegada dos insumos solicitados na Programação. 

 

RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 

 

Após a autorização da Solicitação de Compra o Setor de Compras é responsável por emitir 

uma Ordem de Compra no Sistema Eletrônico.  

O Recebimento de Medicamentos, Materiais Hospitalares e os demais insumos se dá na 

Central de Abastecimento Farmacêutico  

Quando do recebimento dos insumos o auxiliar de farmácia da C.A.F. deverá imprimir a 

Ordem de Compra referente ao insumo a ser recebido, que contém detalhes da compra como valor 

unitário, quantidade adquirida, valor total, fornecedor ganhador. O auxiliar de farmácia é o 

responsável pelo recebimento de produtos. 

O farmacêutico responsável pela C.A.F e Supervisor do Almoxarifado. Acompanhará o 

processo de recebimento dos insumos. 

A entrada dar-se-á mediante conferência e lançamento das respectivas quantidades de 

insumos adquiridos por meio de conferência da Ordem de Compra e da Nota Fiscal do fornecedor, 

conferindo com o produto recebido, atestando o recebimento dos mesmos. Esta Nota Fiscal, com 

o atestado de recebimento deverá ser encaminhada ao setor de Compras para dar andamento no 

processo de pagamento.  

 

ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES: 

 

Consiste em garantir a integridade das características físico-químicas e microbiológicas dos 

insumos durante o período de estocagem, evitando perdas por desvio de qualidade ou por 

vencimento.  

Utilizamos um sistema de informação que permite atualização dos registros de estoque, 

geração de pedidos, geração de relatórios de status de estoque e previsão de demanda. 
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O armazenamento de Medicamentos e Materiais médico-hospitalares é realizado em 

ambiente limpo, arejado e em condições ambientais ideais de temperatura (faixa de temperatura 

ideal: entre 15 e 25ºC). O controle de temperatura do ambiente e equipamentos (geladeira) deverá 

ser realizado diariamente, três vezes ao dia (por volta das 08h, 12h e 18h). 

O local de guarda do insumo é denominado “Localização”; portanto a “Localização” é um 

tipo de endereço de guarda do insumo. A “Localização” é registrada no sistema de informação 

utilizado na Instituição para cada insumo. 

Devem ser observadas as especificidades de cada insumo e informações técnicas do 

Fabricante para realizar a guarda de forma adequada.  

 

MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: 

 

Medicamentos entorpecentes ou psicotrópicos e outros relacionados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, em especial, pela Portaria SVS/MS 344/98 e suas alterações, e que são 

capazes de causar dependência física ou psíquica.  

De acordo com esta portaria, desde o momento da entrada do medicamento no ambiente 

hospitalar, este deverá sempre ser acompanhado por um farmacêutico responsável (Art.93). 

Este profissional deve, de acordo com as normas estabelecidas, controlar a entrada, a saída e 

as perdas dos medicamentos dos psicotrópicos em livros e registro específicos que devem conter 

necessariamente a unidade hospitalar, a numeração do receituário específico, o número e a nota 

fiscal equivalente ao registro de entrada. (Art.65, 98). 

O estoque desses medicamentos é de responsabilidade do farmacêutico e segundo a 

legislação, essas substâncias “deverão ser obrigatoriamente guardadas sob chave ou outro 

dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim”. 

A dispensação destes medicamentos deverá ser registrada em livro específico, que se baseia 

nas substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 

(psicotrópicas), "C2" (retinóicas para uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras), “C4” 

(Antirretrovirais), "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes). 
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MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS: 

 

São aquelas sensíveis a condições extremas de temperatura cuja exposição a essas condições 

pode danificar suas propriedades farmacológicas, e logo seu efeito desejado. Necessitam de guarda 

em faixa de temperatura ideal, que compreende entre 2 e 8ºC. 

 Tais medicamentos deverão ser armazenados em geladeiras, que se encontram na C.A.F. e 

nas Unidades de Ambulatório, as quais tem Controle de temperatura diário averiguado três vezes 

ao dia (por volta das 08h, 12h e 18h).  

 

FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS: 

O Fracionamento de medicamentos consiste num processo de manipulação do medicamento 

acabado que tem por objetivo principal fornecer os medicamentos na menor unidade possível, 

devidamente embalados e identificados. As informações contidas na embalagem primária deverão 

ser reproduzidas na etiquetagem da dose individualizada. 

Os objetivos específicos deste processo são: 

 
Figura 29 - Objetivos do processo de fracionamento de medicamentos 
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O processo de Fracionamento deverá ser realizado mediante supervisão do Farmacêutico e deverá 

ser registrado. 

 

RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS:  

 

O principal objetivo deste processo é monitorar a dispensação e, posteriormente, a 

administração destes medicamentos no paciente; mantendo-se o controle sobre lote e validade dos 

medicamentos nestes processos através do sistema de informação utilizado na Instituição. 

Para promover a rastreabilidade dos medicamentos faz-se necessária a emissão de uma 

etiqueta contendo o nome do medicamento, lote, validade e código de barras. Cada medicamento 

deverá ser, portanto, etiquetado, o que permitirá a leitura através de leitor de código de barras e 

baixa no sistema. 

A rastreabilidade de medicamentos permite assegurar a dispensação para o paciente com 

controle do lote/validade do medicamento que será utilizado. Esta ação é uma das ferramentas para 

medidas de Segurança do Paciente na Prática Segura de Prescrição, Dispensação e Administração 

de medicamentos. 

 

DISPENSAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS:  

 

A dispensação de medicamentos é uma atividade técnico-científica de importância para a 

observância ao tratamento e, portanto, eficaz quando bem administrada. A implantação de um 

sistema racional de dispensação de medicamentos e materiais hospitalares deve buscar processos 

que garantam a segurança do paciente, a orientação necessária ao uso racional do medicamento.  

 

Os objetivos da dispensação são: 
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Figura 30 - Objetivos da dispensação e distribuição de medicamentos 

 
 

Será adotado o Sistema de Distribuição de Medicamentos Individualizada Direto por meio 

do Sistema Informatizado adotado.  

 

 

CICLO DE PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 

PRESCRIÇÃO: 

 

O médico prescritor realizará a prescrição de forma eletrônica. Ao finalizar a prescrição, 

automaticamente uma Ficha de Solicitação ao Estoque da Farmácia. Esta Ficha de Solicitação 

ao Estoque dispõe dos medicamentos que foram prescritos e aprazados pela Equipe Médica, 

horários de aprazamento, dose prescrita, quantidade a ser dispensada baseada na dose. 

 

DISPENSAÇÃO: 

O farmacêutico responsável pela unidade de dispensação Farmácia Central, Satélite e 

Farmácia Ambulatorial, realiza a triagem da Solicitação ao Estoque recebida checando as 
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compatibilidades quanto a dosagem, posologia e via de administração do medicamento 

prescrito. As Solicitações ao estoque previamente triadas deverão ser repassadas aos Auxiliares 

de Farmácia para que os mesmos separem os medicamentos, materiais médico-hospitalares, 

soluções de grande volume e eletrólitos que constam na solicitação. 

É realizada a montagem do Kit de Medicamentos separado por paciente e horário de 

administração dos medicamentos. Os Kits de Medicamentos são distribuídos para as respectivas 

Unidades de Assistência conferidos pela Equipe de Enfermagem, para posterior administração. 

Uma das causas de redução de erro de dispensação de medicamentos é a conferência do 

medicamento pela Farmácia e Equipe de Enfermagem, devendo desta forma ser uma das etapas 

a ser cumprida antes da entrega dos medicamentos para a Enfermagem. 

 

A adoção desse sistema permite: 

➢ Maior controle sobre a dispensação de medicamentos pela Farmácia; 

➢ Prescrição seja analisada pelo farmacêutico;  

➢ Redução dos estoques nas Unidades Assistenciais,  

➢ Visto que a Farmácia pode estabelecer devoluções; 

➢ Faturamento mais apurado do gasto por paciente; 

➢ Redução potencial dos erros de medicação; 

➢ Aumento da integração do farmacêutico à equipe de saúde. 

 

O Sistema de Distribuição de medicamentos HOSPITAL ESTADUAL GERAL E 

MATERNIDADE DE URUAÇU - HEMU é baseado num Sistema Descentralizado. O Sistema 

de Distribuição de medicamentos Descentralizado existe quando há mais de uma unidade de 

distribuição situada em locais estratégicos destinados a uma demanda diferenciada de 

medicamentos. Estas unidades são denominadas farmácias satélites e estão ligadas à Farmácia 

central por normas e rotinas operacionais e técnicas. A necessidade da descentralização da 

distribuição surge quando existem setores com demanda diferenciada.  

No contexto de Segurança do Paciente, é necessária a avaliação farmacêutica das 

prescrições. Na Triagem das prescrições o farmacêutico deverá avaliar a concentração, 

viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica dos medicamentos, dose, forma 
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farmacêutica, via e horários de administração, devendo ser realizada antes do início da 

dispensação/manipulação e uma conferência final após a montagem dos kits de medicamentos. 

O farmacêutico deve avaliar as prescrições e realizar as intervenções relevantes para a 

conduta no manejo da farmacoterapia, com tomada de decisão junto com a equipe 

multiprofissional. 

  

INVENTÁRIO:  

 

A realização de Inventários no Setor de Suprimentos deverá ocorrer TRIMESTRALMENTE.  

 
Figura 31 - Fluxo de Inventários no Setor de Suprimentos 
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2.2.2  Proposta para Regimento Interno do Hospital 

  

Neste item, apresentaremos a proposta de Regimento Interno do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu (HEMU). Este pode ser adaptado para as especificidades locais do hospital 

à medida que o sistema de gestão for implementado. Tem como objetivo organizar os recursos 

necessários para atender os pacientes e a comunidade de modo geral, que necessitem dos serviços 

do HEMU, atendendo aos requisitos legais e que regulam o sistema de saúde nacional e local. 

Ainda, proposta deste Regimento deve ser distribuída aos gestores e às chefias a fim de que todos 

tenham acesso ao seu conteúdo. 
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REGIMENTO INTERNO DO HOSPITAL ESTADUAL 

GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU - HEMU 
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REGIMENTO INTERNO DO HOSPITAL 

 

AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

Art. 1º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) é subordinado à Secretaria 

de Estado da Saúde de Goiás.  

Art. 2º - O presente Regimento Interno (RI) disciplina as normas e rotinas a serem seguidas pelos 

diversos setores do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, tendo como fim a 

organização e o funcionamento eficaz dos serviços, para garantir qualidade no atendimento 

prestados ao cidadão.  

Art. 3º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) é uma Unidade de Saúde 

de Órgão Público Estadual credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como fim prestar 

assistência hospitalar nas áreas de pronto atendimento, centro cirúrgico, clínica médica, clínica 

obstétrica, clínica pediátrica, laboratório de análises, atendimento de enfermagem, e demais 

especialidades que vierem a ser implementadas.  

Art. 4º - Sendo um Hospital de caráter Público conveniado com o SUS, a sua prestação de serviços 

será totalmente gratuita para os pacientes atendidos, sempre em obediência as normas regidas pelo 

SUS – Sistema Único de Saúde.  

Art. 5º - A manutenção da Unidade de Saúde é de responsabilidade do Estado de Goiás, por meio 

de seus órgãos, assim como também a provisão de recursos para a expansão da Unidade e de seus 

equipamentos e afins.  

Art. 6º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu será mantido por verbas orçamentárias 

do Estado e renda por prestação de serviços ao SUS. 

 

CAPITULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 7º - É de competência do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU):  

I – Estar aberto 24 horas diárias para assistência gratuita respeitando os princípios do SUS, de 

acordo com a legislação vigente em âmbito nacional.   

II – Fazer uso do Registro Geral de Atendimento de caráter Hospitalar, para qualquer ocorrência 

diária.  



 

73 
 

III – Enviar relatórios necessários, diários, mensais ou anuais, à Secretaria de Saúde, devidamente 

assinado pelo responsável pelo setor.  

IV – Relatar mensalmente à Secretaria de Saúde os estoques de medicamentos e material de 

consumo necessário.  

V – Fornecer ao paciente ou responsável, as informações necessárias para a recuperação deste, 

sempre obedecendo a Ética Profissional.  

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 8º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), para cumprir suas funções 

possui estrutura básica, instalações e equipamentos específicos e de pessoal para o seu 

funcionamento e atendimentos prestados e se organiza da seguinte forma:  

I - Representante do Hospital - Diretoria Administrativa  

II - Representante dos Médicos - Diretoria Clínica  

III - Representantes técnicos – Responsável técnico de Enfermagem, Responsável técnico do 

Laboratório, Responsável técnico do RX, Responsável técnico da Farmácia.  

IV - Representantes da área de nutrição, assistência social, psicólogos e fisioterapia.  

V - Representante do Pessoal de apoio – segurança, limpeza, lavanderia, cozinha etc. 

 

Parágrafo único - A indicação de cargos aos referidos setores é da competência do Gestor da OSS.  

Art. 9º - O cargo Responsável Técnico é exclusivo ao profissional de nível superior e é um cargo 

administrativo, nos assuntos relativos à Enfermagem.  

Parágrafo único - Toda a equipe que executa as atividades de enfermagem está subordinada ao 

Enfermeiro Responsável Técnico, integrada por enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares 

de enfermagem, no seu exercício profissional.  

Art. 10 - Na ausência do Responsável Técnico do setor, os funcionários estarão subordinados à 

Direção Clínica quanto as suas atividades assistenciais e à Direção Administrativa quanto às 

questões de ordem funcional.  

Art. 11 - Todos os funcionários deverão obedecer ao horário e/ou escala de trabalho, afixado pela 

direção ou responsável pelo setor.  
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Art. 12 - Deverá o funcionário respeitar todas as normas e regulamentos do Hospital.  

Art. 13 – O uso de uniforme é obrigatório e confeccionado conforme a necessidade de cada setor.  

Art. 14 – O funcionário deverá zelar pela limpeza e pelo patrimônio do Hospital, seguindo as 

normas e rotinas. 

 

CAPÍTULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 15 - O Diretor Administrativo será indicado pelo Poder Executivo, representado pela 

Secretaria Estadual de Saúde- SES.  

Art. 16 - Compete ao Diretor Administrativo:  

I – Executar as determinações de poder Executivo.  

II – Executar a direção Administrativa de todo o Hospital, diretamente ou por meio de 

representantes de setores, praticando os atos necessários à boa ordem e eficiência dos serviços.  

III – Propiciar as condições necessárias para que todos os setores do Hospital possam cumprir 

dignamente a assistência médico-social com qualidade, eficácia e eficiência, de acordo com o 

objetivo do Hospital.  

IV – Encaminhar relatórios de problemas surgidos no Hospital, resolvidos ou não, de caráter 

administrativo ou clínico, à Secretaria Estadual de Saúde, quando necessário.  

V – Encaminhar à Secretaria Estadual de Saúde relatórios referentes às atividades, balanço de 

desempenho/metas e andamento dos diversos segmentos funcionais, estatísticas do movimento de 

pacientes, diagnósticos, bem como todos os procedimentos e atendimentos realizados no âmbito 

do hospital.  

VI – Solicitar Pareceres do Poder Executivo, representado pela Secretaria Estadual de Saúde.  

VII – Aprovar Regulamentos dos setores do Hospital conforme a Secretaria Estadual de Saúde.  

VIII – Solicitar recursos humanos e materiais, junto à Secretaria Estadual de Saúde, para o bom 

funcionamento do Hospital.  

IX – Acompanhar e avaliar o desempenho dos servidores subordinados.  

X – Convocar reuniões e debates entre os funcionários, visando melhorar o funcionamento do 

hospital.  

XI- Controlar a frequência e a assiduidade dos servidores.  
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XII- Providenciar, zelar e vistoriar diariamente os livros de ocorrência nos diversos setores 

funcionais da instituição e fazer os encaminhamentos devidos.  

XIII- Comunicar à SMS o motivo e necessidade de afastamento de funcionário.  

XIV- Dar ciência do Regimento Interno e normas e rotinas do Hospital aos recém-admitidos.  

XV- Elaborar escala de Férias anualmente. 

XIV- Normatizar as atribuições e responsabilidades nos diversos setores através de ordens de 

serviço ou rotina de trabalho.  

XV- Zelar pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos, máquinas e aparelhos 

de uso no hospital, requisitando substituição e conserto sempre que necessário.  

XVI- Zelar pela segurança dos servidores e pacientes bem como do ambiente hospitalar.  

XVII- Manter organizada e arquivada toda documentação do Hospital.  

XVIII- Participar da elaboração de todos os documentos que envolvam o hospital tais como: 

Contratos, convênios e assemelhados.  

XIX- Zelar pelo equilíbrio financeiro do Hospital por meio da organização das atividades visando 

ao controle de despesas por meio da efetiva cobrança junto ao SUS. 

 

CAPÍTULO VI 

DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SES/GO 

Art. 17- O Hospital será subordinado à Secretaria Estadual de Saúde, SES/GO.  

Art. 18 - São atribuições da Secretaria Estadual de Saúde: 

 I – Orientar e fiscalizar todos os procedimentos que integram a atividade da Direção administrativa 

ou clínica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU).  

II – Reunir-se com Diretor administrativo ou demais profissionais que executam cargos de 

representação do Hospital, sempre que necessário, para pedir esclarecimentos, soluções ou 

aconselhar qualquer destes profissionais.  

III – Orientar, do ponto de vista técnico, as previsões de expansão ou qualquer obra que venha ser 

necessária no Hospital.  

IV – Dar Parecer sobre os regulamentos dos setores do hospital, antes da aprovação deste.  

V – Solicitar relatórios, sempre que julgar necessário, para o bom andamento administrativo e 

funcional do Hospital.  
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VI – Apurar junto à direção do Hospital, qualquer acusação ou denúncia que venha a denegrir a 

imagem do hospital, criando para isso um conselho, para apuração e solução das denúncias.  

Parágrafo único – O Conselho poderá ser composto por membros do Hospital, da Secretaria 

Estadual de Saúde e OSS.  

 

CAPÍTULO VII 

DO CORPO CLÍNICO DA UNIDADE DE SAÚDE 

Art. 19 - O Corpo Clínico da Unidade será composto de profissionais médicos, que terão a 

responsabilidade pela assistência médica e social aos pacientes que procurarem a instituição ou que 

a ela sejam encaminhadas, respeitando os princípios do SUS.  

Art. 20 - Os candidatos ao corpo clínico serão indicados e nomeados pelo Poder Executivo, 

representado pela Secretaria Estadual de Saúde.  

Art.  21 - É dever de todos os membros do Corpo Clínico:  

I – Assiduidade aos trabalhos.  

II – Cumprir corretamente as escalas de serviços.  

III – Ter o comportamento rigorosamente ético.  

IV – Encaminhar a direção às sugestões e as reclamações observadas.  

V – Zelar de todos os bens móveis e imóveis da Unidade.  

VI – Preencher os prontuários, atender aos pacientes sobre sua responsabilidade.  

VII – Não fornecer, atestados, declarações e informações, de caráter sigiloso, sem o consentimento 

da direção.  

VIII – Observar, respeitar e cumprir o regulamento interno do Hospital 

IX – Fornecer informações sobre o estado de saúde dos pacientes aos seus familiares, bem como a 

terapêutica aplicada aos mesmos.  

X – Participar das reuniões de serviços quando convocado.  

XI – Realizar atendimento/procedimentos de acordo com protocolos padronizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.  

Art. 22 - Documentos exigidos para a contratação do Profissional, para compor o quadro de Corpo 

clínico da Unidade:  

I – Documentos comprobatórios de sua formação profissional.  

II – Registro no C.R.M. (Conselho Regional de Medicina).  
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III – Indicação de sua especialidade ou outra que deseje atuar, devendo constar os títulos ou provas 

de realização dos cursos de especialização. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA DIREÇÃO CLÍNICA 

Art. 23 - Os serviços médicos serão dirigidos por um médico do Corpo Clínico do Hospital. Esta 

acumulará, também, o cargo de Diretor Clínico.  

Art. 24 - A escolha do Diretor Clínico será feita pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria 

Estadual de Saúde.  

Art. 25 - Compete ao Diretor Clínico:  

I – Reger e coordenar as atividades médica do Hospital.  

II – Presidir as reuniões do Corpo Clínico.  

III – Zelar, supervisionar e ressaltar responsabilidade profissional, ética, ordem, disciplina e o 

cumprimento do Código Brasileiro de Deontologia médica.  

IV – Fazer executar as disposições deste Regimento Interno.  

V – Em conjunto com o Diretor Administrativo, fixar de acordo com os serviços médicos, os 

horários e funcionamento das atividades médicas.  

VI – Representar o Hospital em suas relações com autoridades sanitárias e outras, quando se 

exigirem.  

VII – Comparecer às reuniões da Direção Administrativa e da Secretaria Estadual de Saúde, quando 

for convocado.  

VIII – Encaminhar, ao Diretor Administrativo, as sugestões para o bom andamento do setor e 

pedidos de recursos humanos e materiais.  

IX- Zelar pelo correto e completo preenchimento do prontuário, laudos para emissão de 

Autorização de Internação Hospitalar – AIH, deixando em conformidade com as exigências do 

SUS e outros documentos relativos aos assistidos.  

X- Promover discussões de casos clínicos entre os membros do corpo clínico e equipe de 

enfermagem, visando melhoria assistencial.  

XI- Promover e incentivar o espírito científico, de colaboração e apoio aos membros de toda equipe 

de saúde.  

XII- Orientar os recém-contratados, integrando-os a rotina de trabalho do hospital.  
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CAPÍTULO IX 

DO QUADRO DE ENFERMAGEM 

Art. 26 - Deverá compor o quadro de enfermagem um número suficiente de profissionais com 

experiência, para atender dignamente todos os pacientes que procuram os serviços da saúde.  

Art. 27 - O quadro de enfermagem estará diretamente subordinado ao enfermeiro (a) responsável. 

Art. 28 - Obedecerá rigorosamente a escala de trabalho, traçada pelo responsável técnico e afixado 

no quadro de avisos.  

Art. 29 - Todos os Funcionários do Quadro de Enfermagem usarão uniforme, conforme 

determinação da Direção Administrativa.  

Art. 30 – A equipe de enfermagem realizará o seu trabalho respeitando e proporcionando ao 

paciente, assistência humanizada.  

Art. 31 - Será especificado previamente pelo responsável técnico, quais os setores à que cada 

funcionário irá trabalhar, podendo haver rodízio de setor.  

Art. 32 - O funcionário deverá responsabilizar-se pela organização do setor designado, bem como 

pelo registro de suas atividades.  

Art. 33 - O funcionário será responsável pela solicitação do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do 

paciente, para preenchimento do AIH, caso o paciente não tenha, comunicar a Secretaria Estadual 

de Saúde para providenciar o CNS (Cartão Nacional de Saúde).  

 

CAPÍTULO X 

DOS PACIENTES 

Art. 33 - A Internação do paciente será feita da seguinte ordem, de preferência:  

I. Os encaminhados pelo serviço de emergência  

II. Os encaminhados pelo ambulatório  

Parágrafo Único- Os pacientes permanecerão no serviço de emergência apenas o tempo necessário 

ao recebimento dos primeiros socorros, devendo ser referidos, ao serviço ambulatorial, ao setor de 

informação ou outra unidade de referência, de acordo com as necessidades clínicas.  

Art. 34 - Os prontuários médicos e os documentos relacionados com a assistência dos pacientes, 

serão arquivadas no arquivo médico e estatística do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu.  

Art. 35- Os Prontuários são de propriedade do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu e não 

poderão ser retirados, salvo sob pedido judicial e por meio de fotocópia.  
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HORÁRIOS PARA REFEIÇÕES: 

Art. 36 - Para os pacientes, serão servidads as refeições nos seguintes horários:  

I. Café da manhã às 06:00 ás 06:30 horas;  

II. Almoço às 11:00 às 11:30 horas;  

III. Lanche no período vespertino às 15:30 ás 16:00horas;  

IV. Jantar às 18:00 às 18:30horas;  

V. Lanche período noturno às 21:00 ás 21:30horas.  

Parágrafo único - As refeições devem ser feitas dentro do horário estipulado por ordem da Direção.  

 

CONTROLE DE VISITA HOSPITALAR/ACOMPANHANTE: 

FINALIDADE 

Art. 37 – A finalidade do controle de visita hospitalar/acompanhante é estabelecer procedimentos 

para controlar a entrada de visitas aos clientes internados e de seus respectivos acompanhantes.  

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 38 – O controle de visita hospitalar/acompanhante aplica-se a todos os colaboradores, clientes, 

acompanhantes, religiosos (Pastoral da Saúde), visitantes e, principalmente, os setores de 

enfermagem, Serviço de Recepção e as Portarias do Hospital.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 39 – Os fundamentos legais para o controle de visita hospitalar/acompnhante são: 

I. Constituição Federativa do Brasil, de 1998. Título VIII – Da Ordem Social (art. 193 a 232) – 

Seguridade Social. 

II. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 

III. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). - Lei nº 8.080, de 19/09/1990  

IV. Lei Orgânica da Saúde (LOS). - Lei nº 10.741, de 01/10/2003 – (Estatuto do Idoso).  

V. Portaria MS/GM nº 2.418, de 02/09/2005  

VI. Acompanhantes em trabalho de parto- Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde – Ministério 

da Saúde: 2006.  
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CONCEITOS BÁSICOS 

Art. 40 – Alguns conceitos são essenciais para compreendermos este Regimento e sua 

aplicabilidade. Dentre eles: 

I. Acompanhante Familiar ou pessoa indicada pela família é aquele que acompanha o paciente 

internado ou que realizará algum procedimento no Hospital.  

II. Colaboradores ãos pessoas que contribuem com a missão e o objetivo do Hospital (servidores,  

voluntários, estagiários, residentes e funcionários de empresas terceirizadas).  

III. Pastoral da Saúde é entidade de caráter ecumênico vinculada à Instituição. 

IV. Conforto Espiritual se refere ao atendimento prestado por religiosos aos clientes internados.  

 

DIREITO À VISITA 

Art. 41 - Todo paciente internado tem o direito de ser visitado diariamente, nos horários 

previamente determinados.  

I. Período Vespertino: 14:30 horas às 15:30 horas.  

II. Período Noturno: 20:00 horas às 20:30 horas.  

Parágrafo único: Para cada um dos horários estabelecidos será permitido 1 (um) visitante por vez, 

limitando-se a 2 (dois) visitantes. 

Art. 42 - Os esclarecimentos feitas aos familiares pelos médicos serão realizados em sala própria 

destinada para tal fim.  

Art. 43 – Todas as atividades religiosas serão credenciadas pela Pastoral da Saúde e não será 

permitida a distribuição de “folhetos religiosos” no ambiente hospitalar.  

 

ACESSO DE VISITANTES 

Art. 44 – São critérios para liberar a entrada e acessod e visitantes:  

I. Apresentar 01 (um) documento com foto, devendo ser preenchido planilha dos dados pessoais e 

endereço;  

II. Não estar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, minissaia, decote 

avantajado, bermuda, camiseta sem manga etc);  

III. Ter de 12 anos acima; 

IV. Adolescentes de 12 a 14 anos somente terão acesso à visitas acompanhados por maior e 

responsável.  
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V. Não estar portando gêneros alimentícios; 

VI. Não apresentar sintomas de embriaguez ou utilização de drogas ilícitas;  

VII. Não estar fumando;  

VIII. Não estar abalada emocionalmente de forma a prejudicar o paciente internado;  

IX. Portar o crachá adequado recebido na portaria de acesso;  

X. Não trazer cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, bem como bolsas, celulares, sacolas, entre 

outros, para o Hospital.  

Parágrafo único - No caso de presidiário internado, acompanhado/escoltado por policiais, fica a 

critério destes a autorização para o paciente receber visita.  

 

MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO 

Art. 45 - É de responsabilidade da equipe de enfermagem realizar as orientações cabíveis para 

acesso de visitantes e acompanhantes aos leitos, principalmente, no que se refere à higienização 

das mãos/ antebraços e utilização de capotes conforme rotina de cada setor.  

Art. 46 - É vetada a realização de procedimentos hospitalares por visitantes e acompanhantes, 

mesmo que este tenha conhecimento para tal.  

Art. 47 - 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.  

Art. 48 - Não visitar se tiver alguma doença infecto contagiosa, principalmente, se esta for no 

aparelho respiratório.  

 

DAS PROIBIÇÕES 

Art. 49 -  Fica terminantemente proibida a entrada de acompanhantes / visitantes com qualquer 

espécie de alimento. Ainda: 

I.   fica proibida a visita a outros leitos e ficar circulando pelos corredores do Hospital.  

II. Lavar roupas pessoais ou dos pacientes, na enfermaria, ou mesmo a secagem nas dependências/ 

enfermaria.  

III. Sentar-se nos leitos dos clientes.  

Parágrafo único - em situações especiais deverá ser solicitada autorização do Serviço de Nutrição 

e Dietética, o qual fará a avaliação adequada e fornecerá, conforme o caso, uma autorização formal. 
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DIVERSOS 

Art. 50 – Fica resguardado o direito de revezamento entre Acompanhante, sempre no horário de 

visita. 

Parágrafo único - O paciente terá direito a um acompanhante, segundo determina a legislação 

(Estatuto do Idoso, ECA, Portaria MS nº 2.418/2005, entre outras), ou de acordo com determinação 

da equipe multiprofissional.  

Art. 51 - Em situações extraordinárias, fica a critério da equipe multiprofissional responsável pela 

unidade liberar o revezamento em outro horário. 

Parágrafo único - o revezamento deverá ocorrer na Recepção Principal. 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS DA RECEPCIONISTA 

Art. 52 – É procedimento geral para os recpcionistas: 

I. Receber cordialmente os visitantes. 

II. Prestar respeitosamente as informações solicitadas e orientar sobre as normas e rotina de visitas 

ao HEMU.  

III. Conferir a listagem de pacientes internados, para verificar a enfermaria e o leito de cada um 

deles.  

IV. Complementar as informações (dados dos acompanhantes e/ou visitas extras) na Autorização 

para Acesso de Acompanhantes.   

V. Após o horário de visitas verificarem se todos os crachás de identificação foram devolvidos na 

recepção. 

Parágrafo único - caso o acompanhante/visita extra não possua autorização, informar a sua 

presença. 

 

DOS PORTEIROS / VIGILANTES 

Art. 53 – É procedimento geral para os porteiros/vigilantes: 

I. Somente permitir a entrada de visitantes / acompanhantes nas dependências do Hospital 

devidamente identificados com o crachá adequado ou local da visita e de acordo com a portaria 

correspondente.  

II. Informar aos visitantes que o Hospital não se responsabiliza pelos pertences pessoais (cheque, 

dinheiro, joias e outros) nas dependências do HEMU.  
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III. Indicar a localização de cada enfermaria a ser visitada. 

IV. Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem drogadas, com roupas 

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

V. Conferir permanentemente o crachá de identificação com o seu portador, para verificar a 

compatibilidade dele com o local que esta sendo visitado.  

VI. 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.  

VII. Controlar a saída dos visitantes, recolhendo os respectivos crachás, os quais deverão ser 

devolvidos à recepção.  

VIII. Verificar, na saída, se algum visitante não porta o crachá. Neste caso, buscar o motivo da não 

utilização do crachá e, em casos suspeitos, chamar a polícia.  

IX. Não permitir a saída de visitante portando algum pacote, equipamento ou material, a menos 

que o visitante possua autorização expressa para tal.  

X. Elaborar relatório de ocorrências, caso existam, e qualquer irregularidade durante o horário de 

visita comunicar, imediatamente, à sua chefia imediata.  

Parágrafo único - No caso, o paciente somente poderá sair do leito / enfermaria acompanhado por 

alguém da equipe de enfermagem devidamente identificado, após confirmação da chegada de 

algum membro da família e transporte adequado, caso sejam necessários.  

  

DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Art. 54 – É procediemnto para a equipe de enfermagem: 

I. Recepcionar os visitantes e acompanhantes com respeito, realizando as devidas orientações sobre 

a rotina da enfermaria.  

II. Orientar sobre a higienização das mãos e utilização de capotes nos setores em que houver 

necessidade.  

III. Explicar aos visitantes e acompanhantes como devem comportar- se durante a permanência ao 

lado dos clientes.  

IV. Informar sobre quais os pertences pessoais podem permanecer junto aos pacientes.  

V. Contribuir com o fluxo de revezamento dos visitantes.  

VI. Tirar as dúvidas dos visitantes e acompanhantes dentro de sua área de competência.  
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VII. Conversar com a família sobre os cuidados que estão sendo prestados aos pacientes internados.  

VIII. Autorizar encaminhamento ao Serviço de Recepção de permissão para entrada de religiosos.  

IX. Relatar aos porteiros/vigilantes sobre algum tumulto ocorrido e outras situações adversas ao 

sistema de segurança.  

X. Encaminhar, diariamente, até às 13h, uma lista atualizada dos pacientes internados com os seus 

respectivos leitos.  

Art. 55 - Haverá tolerância de três atrasos de até 15 minutos cada, por mês no início do expediente. 

Excedendo a tolerância estipulada, isto é, a partir do quarto atraso será descontado do funcionário 

os atrasos, seguido de advertência.  

Art. 56 - Das Faltas:  

I. As faltas por motivos particulares poderão ser justificadas pela chefia imediata e ratificadas pela 

diretoria administrativa.  

II. Por justificativa de faltas, por motivos particulares, o interessado deverá procurar a chefia 

imediata.  

III. O atestado médico, deverá ser entregue ao Recursos Humanos, no máximo dentro de 48 horas, 

após a emissão do mesmo, pelo próprio funcionário ou familiar, quando da impossibilidade do 

funcionário.  

IV. Havendo falta do funcionário substituto em caso de troca de plantão devidamente documentada, 

é debitada ao substituto.  

V. A troca de plantão somente poderá ser feita entre funcionários do HEMU. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 57 - O Diretor Administrativo, bem como Chefe de Enfermagem terá o direito de advertir ou 

penalizar o funcionário que, por ventur,a não seguir este Regimento Interno, ou mesmo cometer 

alguma falta que não está contida no mesmo.  

Art. 58 - Qualquer material danificado pelo funcionário, se for comprovada negligência do mesmo, 

será descontado nos vencimentos deste.  

Art. 59 - Todo funcionário deverá manter informações com os pacientes, sobre as normas do 

Hospital.  
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Art. 60 - Qualquer caso de infração das normas do Hospital ou anormalidade que possa vir a 

prejudicar o bom andamento do Hospital deverá ser levado ao conhecimento da Direção 

Administrativa, para que a mesma tome as devidas providências.  

Art. 61 - Os gastos com material de consumo, alimentação, funcionários, medicamentos e expansão 

ou reformas das instalações, serão por conta da Secretaria  Estadual de Saúde.  

Art. 62 - O presente Regimento Interno poderá ser modificado, em todo ou em parte, em reunião 

convocada especialmente para este fim, que o alterará por maioria simples dos presentes e que 

fixará procedimentos regimentais e anexará imediatamente a este Regimento e pela Secretaria 

Estadual de saúde e serem homologadas por Decreto do Executivo.  

Art. 63 - Este regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

Municipal de Saúde e homologação por decreto do poder executivo municipal, independente de 

sua publicação. 

 

2.2.3  Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem 

 

 Neste item propomos um Regimento para o Serviço de Enfermagem, como segue: 
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REGIMENTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE 

URUAÇU - HEMU 
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REGIMENTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM – HEMU 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - O Serviço de Enfermagem do Hospital e Maternidade de Uruaçu – HEMU terá suas 

atividades fundamentadas na Legislação que respalda o Exercício Profissional, bem como no 

Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem e demais Regulamentos e Legislações emanadas 

dos órgãos reguladores. 

§ 1º - O presente Regimento foi elaborado seguindo as Normas do Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN), do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Regimento Interno 

do HEMU.  

 

§ 2º – O Serviço de Enfermagem do HEMU interage com todas as áreas, de modo integrado, na 

busca de sempre atender, com qualidade, o paciente. Isto implica responsabilidade, conhecimento 

técnico-científico, atendimento humanizado e competência. 

 

Art. 2º - Os Serviços de Enfermagem do HEMU têm como finalidade: 

I – Prestar atendimento de enfermagem integral ao paciente considerando suas necessidades, seu 

bem-estar e sua recuperação; 

II – Fundamentar-se na visão e missão, bem como nos objetivos do HEMU; 

III – Promover um padrão de atendimento, levando a equipe ao desenvolvimento de competências 

técnico-científicas; 

IV – Servir como campo de estágio, contribuindo com as Escolas de Enfermagem e Instituições 

Educacionais conveniadas na formação dos profissionais para a Equipe de Saúde; 

V – Cumprir e fazer cumprir as normas Administrativas e Técnicas do HEMU; 

VI – Desenvolver programas humanizados de atendimento, tanto para o paciente, quanto para o 

profissional de enfermagem; 

VII – Compor as equipes multiprofissionais, nos programas de assistência aos pacientes e às 

famílias dos pacientes; 
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VIII – Manter a gestão dos processos operacionais, legais, éticos e deontológicos acerca das 

atividades relativas ao serviço de enfermagem; 

IX – Participar de ações de saúde da comunidade, dando sua colaboração, sempre que possível; 

X – Manter-se atualizados sobrea s normas e Resoluções emanadas do COREN e COFEN; 

XI – Definir as atribuições do pessoal de enfermagem de acordo com os níveis de categoria 

profissional em consonância com as Regulamentações do exercício profissional; 

XII – Alinhar-se à gestão do hospital e corpo clínico, participando de comissões permanentes e/ou 

temporárias; 

XIII – Buscar o melhoramento técnico, científico e administrativo; 

XIV – Proporcionar cuidados de enfermagem com atenção voltada ao paciente, considerando suas 

limitações e necessidades de estadia, locomoção, repouso e conforto; 

XV – Prestar assistência de enfermagem necessária à promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação nos três níveis de atenção à saúde; 

XVI – Promover a saúde e a qualidade de vida da pessoa, da família e da coletividade; 

XVII – Planejar, supervisionar e executar as atividades de enfermagem existentes no HEMU, de 

acordo com a Legislação e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 

Art. 3º - O Serviço de Enfermagem rege-se por este regimento, no qual estão disciplinadas suas 

atividades específicas, cumprindo-lhes zelar pelo livre exercício da Enfermagem, pela dignidade 

da pessoa humana. 

 

Parágrafo único - O Regimento do Serviço de Enfermagem (RSE) é um instrumento administrativo 

flexível que orienta o processo de trabalho da equipe de enfermagem e respalda legalmente o 

exercício profissional. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º - O Serviço de Enfermagem faz parte dos serviços técnicos, de atendimento direto ao 

paciente e é subordinado administrativamente à Diretoria Geral do HEMU e será coordenado 

exclusivamente por um enfermeiro. 
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Art. 5º - O Serviço de Enfermagem é representado e coordenado por uma Chefia, que possui 

autonomia e está subordinada à Diretoria Geral do HEMU. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - O Serviço de Enfermagem pode ser constituído pelas seguintes categorias: enfermeiros, 

técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

Art. 7º - O pessoal que compõe o Serviço de Enfermagem está assim classificado:  

I – Enfermeiro Responsável Técnico (RT);  

II – Enfermeiro Chefe da Unidade;  

III – Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Educação Continuada, pela Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH OU CCIRAS), ou Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(SCIH), Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa de Limpeza e 

Higienização, Serviço de Vigilância Epidemiológica, Comissão de Ética em Enfermagem, 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissões 

Temporárias etc.;  

IV – Enfermeiro RT das Unidades Assistenciais:  

a) Enfermeiro RT do Setor de Urgência e Emergência;  

b) Enfermeiro RT Unidade de Terapia Intensiva, etc.;  

V – Técnicos de Enfermagem;  

VI – Auxiliares de Enfermagem;  

VIII – Atendentes de Enfermagem (Se tiver, inscritas no Coren até 1986).  

IX – Secretário/assistente administrativo (se tiver).  

 

CAPÍTULO IV 

DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Seção I 

Enfermeiro Responsável Técnico 

 

Art. 8º Compete ao Enfermeiro Responsável Técnico: 
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a) Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e, consequente, 

Plano de Trabalho;  

b) Organizar o Serviço de Enfermagem conforme a especificidade do HEMU, elaborando e fazendo 

cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem, que deve ser de conhecimento de todos os 

profissionais de enfermagem e ser atualizado, anualmente, considerando a legislação vigente;  

c) Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem, com registro em Ata; 

d) Manter o quantitativo necessário de profissionais de enfermagem, na escala de trabalho, 

observando o disposto na Resolução Cofen, disponibilizando seu conhecimento em local acessível 

aos profissionais de Enfermagem;  

e) Manter registro das atividades administrativas e técnicas de Enfermagem, devidamente 

assinadas, com número da inscrição no Coren e carimbo individual e/ou institucional;  

f) Participar proativamente em projetos de reforma ou construção de unidade ou serviços;  

g) Cumprir, rigorosamente, seu horário de trabalho;  

h) Manter-se atualizado em relação às ausências de funcionários nos setores, registrando em 

impresso próprio as licenças, faltas e abonos para facilitar o cálculo da taxa de absenteísmo no 

serviço de enfermagem;  

i) Avaliar a necessidade de remanejamento do pessoal de enfermagem de acordo com a necessidade 

e possibilidades das unidades de internação sem prejuízo ao atendimento; 

j) providenciar substituição para os casos de ausências de funcionários, sempre que possível e 

necessário, favorecendo uma assistência de qualidade e segura;  

k) solicitar as inclusões, exclusões ou alterações dos funcionários das escalas em impresso próprio;  

l) gerar relatório de faltas e atestados de funcionários vinculados ao serviço de enfermagem 

mensalmente;  

m) gerar relatórios sobre a taxa de absenteísmo do serviço de enfermagem mensalmente;  

n) elaborar, em conjunto com a equipe de enfermagem, o Plano de Ação Anual para o Serviço de 

Enfermagem, com o estabelecimento de objetivos, metas, ações estratégicas, aprazamentos, 

responsabilidades e avaliação de resultados;  

o) colaborar na elaboração e revisão de protocolos assistenciais, normas/rotinas e Procedimento 

Operacional Padrão (POP) utilizados pela enfermagem; 

 

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;  
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II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que 

atuam no HEMU, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, 

número do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço 

completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança 

de nome, admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente e sempre 

quando lhe for solicitado, pelo Conselho Regional de Enfermagem; 

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução 

vigente do Cofen informando, de ofício, ao representante legal do HEMU e ao Conselho Regional 

de Enfermagem;  

IV – Informar, de ofício, ao representante legal do HEMU e ao Conselho Regional de Enfermagem 

situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:  

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante 

algum período de funcionamento da empresa/instituição;  

b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com 

inscrição vencida no Conselho Regional de Enfermagem;  

c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, 

inclusive quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele 

afastado por impedimento legal; 

d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 

empresa/instituição/ensino;  

e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício 

Profissional de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal 

Brasileiro;  

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de 

Comissão de Ética de Enfermagem;  

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, 

bem como atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela 

Autarquia.  

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;  

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como 

regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;  
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IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e 

rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;  

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, 

de acordo com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;  

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e 

demais comissões instituídas na empresa/instituição;  

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;  

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a 

sociedade e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;  

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), conforme legislação vigente; 

XV – Observar as recomendações da NR 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da 

equipe de Enfermagem;  

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada 

somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei n. 7.498/86 e o Decreto n. 

94.406/87;  

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme as normas 

vigentes;  

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, 

sob supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente 

do campo de estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;  

 

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, observando o disposto na legislação vigente e 

as normas regimentais do HEMU;  

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais de Enfermagem, comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos 

que indiquem as causas e/ou os responsáveis pelo impedimento;  



 

93 
 

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, 

harmonizando e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem 

como a avaliação periódica da equipe de Enfermagem;  

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente 

Plano de Trabalho que deverão ser apresentados ao HEMU e encaminhados ao Coren no prazo de 

90 (noventa) dias, a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e, posteriormente, a cada 

renovação da CRT;  

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde do HEMU em 

que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem. 

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá 

ser notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-

Disciplinar. 

 

Seção II 

Enfermeiro Supervisor de área  

Art. 9º - Compete ao Enfermeiro Supervisor de Área:  

a) Supervisionar área de trabalho sob sua responsabilidade;  

b) Auxiliar o Enfermeiro Responsável Técnico nas avaliações periódicas dos funcionários;  

c) Participar efetivamente de reuniões técnicas e administrativas da Enfermagem; 

 

Seção III 

Enfermeiro Assistencial 

Art. 10. Compete ao Enfermeiro Assistencial:  

I - aplicar e verificar o cumprimento do exercício legal da profissão, observando a legislação e o 

Código de Ética dos profissionais de Enfermagem vigentes, e demais legislações que normatizam 

a profissão;  

II - seguir as normatizações previstas nos instrumentos gerenciais e assistenciais do Serviço de 

Enfermagem;  

III - conhecer e cumprir os protocolos assistenciais, normas/rotinas e POP de enfermagem;  
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IV - supervisionar os serviços desenvolvidos pelos profissionais de enfermagem, escriturários 

hospitalares e/ou assistentes administrativos nas unidades, seguindo a filosofia do Serviço de 

Enfermagem;  

V - substituir o Enfermeiro RT da unidade, quando necessário e solicitado;  

VI - colaborar com o desenvolvimento do planejamento estratégico das unidades afins;  

VII - elaborar e atualizar, em conjunto com o RT, o diagnóstico situacional da unidade;  

VIII - elaborar em conjunto com o RT, com participação da equipe, o Plano de Ação Anual na 

unidade, com o estabelecimento de objetivos, metas, ações estratégicas, aprazamentos, 

responsabilidades e avaliação de resultados;  

IX - participar e sensibilizar a equipe para o desempenho e alcance de metas e objetivos do Plano 

de Ação Anual da unidade;  

X - atender às orientações e recomendações do Enfermeiro RT da unidade;  

XI - participar de reuniões semanais/quinzenais/mensais com o RT de sua unidade, para o repasse 

das informações e orientações das reuniões do Serviço de Enfermagem; 

XII - promover reuniões semanais/quinzenais/mensais com a equipe de enfermagem, para repassar 

informações, discutir e resolver problemas, alinhar condutas, sanar dúvidas e tomar providências 

necessárias;  

XIII - participar de reuniões bimestrais, e quando solicitado, com os enfermeiros dos quatro turnos 

e o RT da unidade, em datas previamente acordadas, com objetivo de padronizar condutas;  

XIV - participar e incentivar a presença da equipe nas capacitações oferecidas pelo Serviço de 

Educação em Enfermagem e outros;  

XV - colaborar na elaboração e revisão de protocolos assistenciais, normas/rotinas e POP utilizados 

pela equipe de enfermagem;  

XVI - participar como facilitador dos programas de educação em serviço quando convidado;  

XVII - cumprir o Programa do Serviço de Enfermagem para recepção de Técnicos de Enfermagem 

admitidos e/ou transferidos das unidades;  

XVIII - apresentar o roteiro para análise do cuidado de enfermagem aos técnicos de enfermagem 

admitidos e ou transferidos das unidades;  

XIX - realizar a capacitação prática dos profissionais recém-admitidos na unidade e, se necessário, 

designar um profissional com habilidade para acompanhar o mesmo até sua adaptação;  

XX - supervisionar e orientar a realização dos procedimentos técnicos pela sua equipe;  
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XXI - realizar negociação prévia, avaliação de desempenho e avaliação por competência da equipe 

de enfermagem sob sua supervisão;  

XXII - definir, elaborar e participar, em conjunto com o Enfermeiro RT, de programas educacionais 

a serem desenvolvidos na Unidade;  

XXIII - identificar as necessidades de educação permanente da sua equipe;  

XXIV - realizar/participar de educação permanente com a equipe e registrar em caderno específico;  

XXV - confeccionar a escala de folga mensal da equipe de enfermagem de forma participativa, e 

em conformidade com a rotina operacional padrão específica do Serviço de Enfermagem e 

encaminhar ao RT da unidade;  

XXVI - confeccionar mapa anual de férias em conformidade com rotina operacional padrão 

específica do Serviço de Enfermagem e encaminhar ao Enfermeiro RT;  

XXVII - solicitar ao enfermeiro de unidades afins a possibilidade de cobertura para sua unidade 

em caso de insuficiência no quantitativo de pessoal no início do plantão;  

XXVIII - em caso de impossibilidade de cobertura de pessoal por outras unidades afins, solicitar a 

liberação de plantonista extra ao Serviço de enfermagem no início do plantão;  

XXIX - avaliar e viabilizar o remanejamento na equipe de enfermagem de acordo com as 

necessidades de outras unidades sem prejuízo ao atendimento local; 

XXX - realizar escala de remanejamento para outros setores para ser seguida quando necessário e 

fixar em local visível;  

XXXI - realizar a cobertura de unidades afins, de acordo com solicitação do Enfermeiro RT;  

XXXII - realizar escala de atividades diárias entre os membros da equipe técnica de enfermagem;  

XXXIII - supervisionar a desinfecção concorrente (em cada turno) das bancadas, equipamentos e 

leitos da unidade realizada pela equipe de enfermagem;  

XXXIV - supervisionar a realização da conferência da temperatura da geladeira diariamente, a 

desinfecção terminal quinzenalmente, o preenchimento de impresso padronizado pela equipe de 

enfermagem e comunicar ao Enfermeiro RT as situações de inconformidade;  

XXXV - conferir diariamente a funcionalidade do laringoscópio, cardioversor e integridade do 

lacre do carrinho de urgência, realizando as trocas e reposições necessárias e registrar em impresso 

específico;  

XXXVI - realizar mensalmente a conferência e desinfecção do carrinho de urgência, efetuar as 

reposições e trocas necessárias e registrar em impresso específico;  



 

96 
 

XXXVII - viabilizar 15 minutos de intervalo para lanche aos profissionais de enfermagem que 

trabalham em regime de 6 horas diárias, conforme legislação pertinente;  

XXXVIII - viabilizar 60 minutos de intervalo para refeição/descanso nos plantões noturnos (12x36) 

para a equipe de enfermagem, através de revezamento que garanta a assistência segura do cliente;  

XXXIX - conferir, orientar e justificar as inconformidades relacionadas a contabilização da carga 

horária trabalhada pelos membros da equipe de enfermagem;  

XL - controlar a assiduidade, a pontualidade e a disciplina de sua equipe e tomar medidas cabíveis, 

quando necessário;  

XLI - viabilizar a realização da desinfecção terminal da unidade. Em situações de inconformidade, 

comunicar ao RT;  

XLII - realizar anotações de intercorrências em caderno ou impresso específico sobre ausências, 

intercorrências, pendências, falta de material, problemas com equipamentos, remanejamento de 

pessoal e outros;  

XLIII - registrar em impresso específico o empréstimo de equipamentos para outras unidades;  

XLIV - encaminhar Comunicação Interna (CI) ao RT e/ou Serviço de Enfermagem relatando 

ausências de profissionais e adversidades de maior complexidade;  

XLV - solicitar e/ou autorizar alterações na escala, assinar e encaminhar documento padronizado 

ao Serviço de Enfermagem, com antecedência de 48 horas;  

XLVI - realizar orientações em pasta funcional de seus liderados quando ocorrer descumprimento 

das funções, atribuições, normas, rotinas e protocolos institucionais;  

XLVII - participar do processo de planejamento, organização e controle de material de assistência 

adequado às necessidades do setor;  

XLVIII - realizar solicitação de soluções, materiais esterilizados e equipamentos à farmácia, central 

de materiais esterilizados/almoxarifado e central de equipamentos, respectivamente; XLIX - 

solicitar ao serviço de rouparia e/ou hotelaria o fornecimento de enxoval em caso de insuficiência 

na unidade;  

L - conferir e solicitar diariamente os materiais de consumo ao almoxarifado e gerenciar o consumo 

racionalizado de materiais no período de 24 horas pela equipe de enfermagem;  

LI - sensibilizar/Orientar o uso racional dos insumos hospitalares;  

LII - colaborar com o Enfermeiro RT da unidade e serviço de padronização de materiais e 

equipamentos na elaboração do termo de referência, revisão de descritivos, testagem de amostras 
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e pareceres técnicos sobre qualidade de materiais, bem como participar do processo de licitação, 

quando solicitado;  

LIII - acompanhar/orientar os funcionários no cumprimento do Roteiro para Análise do Cuidado 

de Enfermagem;  

LIV - identificar a necessidade de treinamento para manuseio de equipamentos e fazer 

acompanhamento dos materiais adquiridos, e notificar quaisquer irregularidades;  

LV - viabilizar a participação da equipe no treinamento para manuseio de equipamentos e avaliar 

os materiais e equipamentos adquiridos;  

LVI - preencher a planilha de indicadores de segurança do paciente, do Sistema Nacional de 

Vigilância de Infecções Hospitalares (NISS), eventos adversos, métodos Morse, Braden e outros, 

diariamente;  

LVII - monitorar, em conjunto com o Enfermeiro RT, os indicadores de qualidade em enfermagem 

e propor/aplicar as medidas de intervenção;  

LVIII - participar ativamente da implantação do processo de enfermagem nas unidades em que o 

mesmo não foi instituído;  

LIX - realizar procedimentos de alta complexidade e privativos do enfermeiro estabelecidos em 

protocolos e pelo conselho de classe, tais como:  

a) cateterismo enteral e vesical;  

b) grandes curativos de feridas abertas infectadas e queimaduras;  

c) instalação de hemocomponentes, e de nutrição parenteral com preenchimento de impresso 

específico;  

d) punção intravascular com cateteres especiais (PICC, intraóssea, umbilical, cateter totalmente 

implantado);  

e) coleta de amostra de sangue arterial;  

f) coleta de amostra de sangue por meio de cateteres centrais; 

g) punção venosa periférica de jugular externa;  

h) outros (específicos de unidade);  

LX - avaliar todos os clientes da unidade, sob a sua responsabilidade;  

LXI - participar da visita de leito juntamente com a equipe multiprofissional, com vista à 

integralidade do cuidado;  

LXII - Receber e passar o plantão na unidade para outro enfermeiro;  
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LXIII - participar, em conjunto com o Enfermeiro RT da unidade, na elaboração de medidas de 

prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos clientes durante a 

assistência de Enfermagem;  

LXIV - solicitar e protocolar reparos com relação às inadequações referentes à rede elétrica, 

hidráulica, pintura, mobiliário, equipamentos assistenciais e outros;  

LXV - participar, propor e avaliar projetos de ampliação e reforma da unidade em conjunto com o 

Enfermeiro RT;  

LXVI - orientar, preencher Ficha de Análise de Acidentes, e conduzir o funcionário ao 

Acolhimento do Pronto Socorro Adulto, em casos de acidente de trabalho;  

LXVII - acompanhar a fiscalização e auditorias dos órgãos competentes na unidade em conjunto 

com o RT;  

LXVIII - prevenir e participar do controle sistemático de infecção hospitalar;  

LXIX - observar e sensibilizar a equipe de enfermagem para o uso e observância das precauções 

universais;  

LXX - comunicar ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica as suspeitas de doenças de notificação 

compulsória;  

LXXI - participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de 

grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;  

LXXII - realizar a admissão do cliente e orientação sobre as normas e rotinas do ambiente 

hospitalar, esclarecendo dúvidas e entregar impressos informativos quando disponível;  

LXXIII - acompanhar o transporte intra-hospitalar dos clientes de médio e alto risco, e em casos 

especiais conforme protocolo institucional;  

LXXIV - autorizar a permanência de acompanhantes conforme normas procedimentais e realizar 

o preenchimento de impresso próprio de diária de acompanhantes;  

LXXV - cumprir as normas procedimentais sobre controle de acesso nas dependências hospitalares 

e em casos excepcionais autorizar visitas extraordinárias;  

LXXVI - participar do planejamento de alta do cliente, realizando orientações específicas e 

preparando-o para a continuidade dos cuidados em sua residência, quando necessário;  

LXXVII - notificar no Sistema de Informação a ocorrência de eventos adversos que aconteçam na 

unidade colaborando com o serviço de vigilância e núcleo de segurança do paciente; 

LXXVIII - comunicar ao Enfermeiro RT da unidade a ocorrência de evento adverso;  
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LXXIX - realizar a investigação de causas raiz e planejamento de melhorias em caso de ocorrência 

de eventos adversos no setor, juntamente com o Enfermeiro RT;  

LXXX - realizar admissão de clientes em leitos vagos em seu plantão, conforme classificado pelo 

Núcleo Interno de Regulação;  

LXXXI - colaborar com o ensino e avaliação dos graduandos e pós-graduandos de enfermagem;  

LXXXII - estimular o autocuidado ao cliente, sempre que possível;  

LXXXIII - participar de pesquisas técnicas e científicas na área da saúde;  

LXXXIV - participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde na 

unidade;  

LXXXV - manter-se atualizado no campo das mudanças legais referentes ao Coren/GO e Cofen, 

Ministério da Saúde, Anvisa e outros;  

LXXXVI - observar a NR-32, a fim de minimizar os riscos à saúde da equipe de enfermagem, e 

juntamente com o RT da unidade;  

LXXXVII - acompanhar periodicamente a equipe sob sua responsabilidade e identificar 

fragilidades individuais que possam comprometer a continuidade do serviço e saúde ocupacional e 

solicitar acompanhamento dos serviços pertinentes, juntamente com o Enfermeiro RT;  

LXXXVIII - efetivar o processo de enfermagem. 

 

Seção IV 

Técnico de Enfermagem 

 

Art. 11. Compete ao Técnico de Enfermagem:  

I – receber e passar o plantão de sua responsabilidade dentro do horário estabelecido pela 

instituição;  

II – prestar assistência de enfermagem conforme sua qualificação;  

III – prestar os cuidados de Enfermagem aos pacientes de acordo com as suas necessidades 

conforme prescrições médicas, de Enfermagem, apoiando os serviços de fisioterapia, nutrição e 

odontologia;  

IV – assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 

de assistência de Enfermagem;  
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V – executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e 

as referidas no Art. 10º do Decreto 94.406/87, sendo: 

 

I - assistir ao Enfermeiro:  

a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

enfermagem;  

b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;  

c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica;  

d) na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; 

e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes 

durante a assistência de saúde;  

f) na execução dos programas referidos nas letras i e o do item II do art. 8º;  

II - executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 

enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto;  

III - integrar a equipe de saúde. 

 

VI - conhecer e cumprir os protocolos assistenciais, normas/rotinas e procedimentos operacionais 

padrão de enfermagem;  

VI - participar ativamente do planejamento estratégico do Serviço de Enfermagem;  

VII - participar e colaborar para o alcance de metas e objetivos do “Plano de Ação Anual” da 

unidade;  

VIII - atender às solicitações do RT e do Enfermeiro da unidade;  

IX - participar de reuniões com o RT da sua unidade, para o repasse das informações e orientações 

do Serviço de Enfermagem sempre que solicitado;  

X - participar de reuniões semanais ou quinzenais com o enfermeiro assistencial, para repasse de 

informações, resolução de problemas, padronização de condutas, esclarecimento de dúvidas e 

tomada de providências necessárias;  

XI - participar das capacitações;  

XII - colaborar na capacitação prática dos profissionais recém-admitidos na unidade até sua 

adaptação, sempre que solicitado pelo enfermeiro assistencial ou RT da unidade;  

XIII - participar da negociação prévia, avaliação de desempenho e avaliação por competência 

realizada pelo enfermeiro;  

XIV - participar das Educações permanentes realizadas pelo enfermeiro assistencial, com registro 

de presença em caderno específico;  

XV - preencher o impresso de preferência de folgas e/ou férias e assinar o verso do rascunho da 

escala mensal, conforme rotina operacional padrão do Serviço de Enfermagem;  
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XVI - comunicar com antecedência ao enfermeiro assistencial e/ou RT da unidade/divisão de 

enfermagem as impossibilidades de comparecimento ao trabalho;  

XVII - cumprir intervalo de 15 minutos para lanche, conforme legislação pertinente, para os 

funcionários que realizam jornada de 06 horas de trabalho diário;  

XVIII - cumprir intervalo de 60 minutos para refeição/descanso, conforme legislação pertinente, 

para funcionários que realizam jornada de 12x36;  

XIX - realizar cobertura de unidades afins de acordo com solicitação do enfermeiro e/ou RT da 

unidade e/ou divisão de enfermagem;  

XX - cumprir escala de distribuição de leitos e atividades diárias da unidade;  

XXI - cumprir escala de serviço com relação à limpeza/organização da sala de utilidades/expurgo;  

XXII - realizar a dupla checagem, conforme rotina do Serviço de Enfermagem; 

XXIII - realizar limpeza, conferência de validades e organização dos materiais dos armários da 

unidade;  

XXIV - realizar desinfecção concorrente das bancadas, equipamentos e leitos sob sua 

responsabilidade, conforme protocolo institucional;  

XXV - realizar desinfecção terminal da unidade conforme protocolo da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH);  

XXVI - realizar limpeza quinzenal da geladeira de medicamentos, conferência da sua temperatura 

no início de cada turno e registro em impresso próprio de acordo com a escala de serviço diário da 

unidade e comunicar ao enfermeiro as situações de inconformidade;  

XXVII - conferir a necessidade e validade de materiais esterilizados na unidade, preencher o 

impresso de solicitação e buscar os insumos na central de materiais esterilizados (CME);  

XXVIII - buscar equipamentos /acessórios solicitados pelo enfermeiro na Central de 

Equipamentos;  

XXIX - encaminhar materiais/equipamentos contaminados à CME e central de equipamentos 

conforme rotina institucional;  

XXX - colaborar com o enfermeiro e com o RT da unidade e serviço de padronização de materiais 

e equipamentos com a testagem de amostras para realização de pareceres técnicos sobre a qualidade 

de materiais quando solicitado;  

XXXI - fazer uso consciente e racional dos insumos hospitalares, evitar desperdício de 

medicamentos, materiais e insumos hospitalares;  
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XXXII - zelar pelo bom uso dos equipamentos hospitalares, seguir as recomendações do fabricante 

no uso/manuseio e comunicar ao enfermeiro as irregularidades e defeitos apresentados;  

XXXIII - comunicar ao enfermeiro assistencial dificuldades no manuseio dos equipamentos da 

unidade;  

XXXIV - participar de treinamentos para manuseio de equipamentos e materiais adquiridos;  

XXXV - comunicar ao enfermeiro e/ou RT da unidade a ocorrência de eventos adversos que 

aconteças na unidade;  

XXXVI - colaborar com as medidas de prevenção de controle sistemático de danos que possam ser 

causados aos clientes durante a assistência de enfermagem;  

XXXVII - verificar a necessidade de medicações no início do plantão e comunicar ao escriturário 

hospitalar;  

XXXVIII - comunicar ao enfermeiro e/ou RT sempre que perceber a necessidade de 

reparos/manutenção da rede elétrica, hidráulica, pintura, mobiliário, equipamentos assistenciais e 

outros;  

XXXIX - comunicar ao enfermeiro e/ou RT quaisquer inconformidades ocorridas na unidade, 

sejam administrativas e/ou assistenciais; 

XL - comunicar ao enfermeiro e/ou RT da unidade a ocorrência de acidente de trabalho para 

preenchimento da ficha de análise de acidentes;  

XLI - receber e passar o plantão beira leito de sua responsabilidade, dentro do horário estabelecido 

pela instituição;  

XLII - comunicar ao enfermeiro e/ou RT a unidade a ocorrência de eventos adversos que aconteçam 

na unidade;  

XLIII - estimular o cliente para o autocuidado (higiene, vestimenta e alimentação) auxiliando nos 

cuidados necessários;  

XLIV - supervisionar, auxiliar e/ou oferecer alimentos via oral conforme prescrição médica;  

XLV - conferir instalar e monitorar a infusão de dieta enteral conforme prescrição médica e 

observar, reconhecer e registrar sinais e sintomas ao nível de sua formação;  

XLVI - desenvolver cuidados para prevenção de lesão por pressão (aplicar massagem de conforto, 

mudar decúbito de 2/2 horas, proteger proeminências ósseas e outros cuidados prescritos pelo 

enfermeiro);  

XLVII - cumprir o Roteiro para Análise do Cuidado de Enfermagem do Serviço de Enfermagem:  
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a) identificar os acessos venosos com: data, hora e primeiro nome legível do profissional;  

b) identificar os equipos de infusões (enteral e/ou parenteral) contínuas e/ou intermitentes com: 

data, hora e primeiro nome legível do profissional;  

c) identificar as soluções infundidas com: Nome completo do paciente, leito e enfermaria, 

componentes da solução, volume, hora de início, vazão (nº de gotas ou ml/h), data e primeiro nome 

legível do profissional;  

d) checar procedimentos de enfermagem na prescrição médica: devem ser checado com um “ɤ” e 

o primeiro nome legível do funcionário (canela azul ou preta no turno diurno e caneta vermelha no 

turno noturno). Os horários dos procedimentos que não de enfermagem que não forem realizados 

devem ser circulados com caneta e a justificativa deve ser registrada na ficha de evolução de 

enfermagem;  

e) identificação de leito: deve estar visível e com letra legível, contendo: número da enfermaria, 

número de leito, nome completo do cliente, RG, data de nascimento e definição da especialidade 

(clínica);  

f) verificação de sinais vitais: devem ser registrados em espaço próprio na Folha de Sinais Vitais, 

na Ficha de Evolução da SAE e na ficha de intra-operatório e alimentar o Aplicativo com dados do 

balanço hídrico e sinais vitais nas unidades em que o mesmo já foi implantado;  

XLVIII - seguir as normatizações previstas nos instrumentos gerenciais e assistenciais do Serviço 

de Enfermagem;  

XLIX - realizar o relatório de enfermagem de forma clara, concisa com letra legível utilizando o 

carimbo do conselho; 

L - estimular o cliente para o autocuidado (higiene, vestimenta e alimentação), realizando para ele 

os procedimentos que ele não tem capacidade, competência ou recusa a fazê-lo;  

LI - ofertar alimentos via oral e enteral;  

LII - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação;  

LIII - oferecer apoio emocional aos clientes e familiares;  

LIV - prestar cuidados de higiene e conforto ao cliente e zelar por sua segurança;  

LV - implementar, relatar e checar as prescrições de enfermagem e médica, rigorosamente;  

LVI - identificar frascos abertos com data, hora e nome do responsável pela abertura;  

LVII - zelar pela limpeza, organização e conservação de equipamentos e outros materiais de bens 

da unidade;  
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LVIII - prestar cuidados de enfermagem no pré e pós procedimentos operatórios e diagnósticos;  

LIX - executar os POPs, sob a sua competência, conforme vigente em órgão de classe competente 

e descritos no livro institucional "Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem", tais 

como:  

a) administrar medicamentos por via oral, enteral e parenteral;  

b) realizar curativos de feridas operatórias, fixadores externos, drenos, cateteres intravasculares 

centrais e periféricos, traqueostomia e feridas crônicas superficiais e sem complicações;  

c) coletar amostra de material para exames laboratoriais;  

d) instalar dispositivos de oxigenoterapia de baixo e de médio fluxo;  

e) realizar limpeza e desinfecção concorrente e terminal de unidade e do posto de enfermagem;  

f) promover a arrumação de cama;  

g) cuidados com o corpo após a morte;  

h) colher material para exames laboratoriais;  

i) puncionar acesso venoso periférico;  

LX - participar de atividades de educação em saúde, conforme programação do Serviço de 

Educação e Pesquisa em Enfermagem;  

LXI - executar os trabalhos de rotina vinculados à admissão, transferência e alta de clientes;  

LXII - participar no planejamento, execução e avaliação do transporte intra-hospitalar de baixo, 

médio e de alto risco;  

LXIII - auxiliar o enfermeiro, o buco-maxilo, o fisioterapeuta, o médico no preparo e execução de 

procedimentos privativos;  

LXIV - atender aos chamados dos clientes e dos acompanhantes; 

LXV - anotar no prontuário do cliente os cuidados de enfermagem prestados, as orientações feitas 

e a presença de intercorrências, com precisão, objetividade e clareza cronologicamente;  

LXVI - prestar informações e esclarecimentos sob sua competência aos familiares de clientes 

durante as visitas;  

LXVII - manter vigilância permanente aos clientes, identificando suas necessidades objetivas e 

subjetivas;  

LXVIII - desempenhar atividades que lhes forem delegadas, desde que sejam compatíveis com a 

sua função e competência;  

LXIX - colaborar com os estudantes e professores nos estágios supervisionados;  
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LXX - observar e cumprir o código de ética de enfermagem, e o  Manual do empregado da 

instituição. 

 

Seção V 

Auxiliar de Enfermagem 

Art. 12. Compete ao Auxiliar de Enfermagem: a) Executar atividades de assistência de 

Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e as referidas no Art. 11º do Decreto 

94.406/87, sendo: 

I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  

II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de enfermagem, tais como:  

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 

 b) realizar controle hídrico;  

c) fazer curativos;  

d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  

e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;  

f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;  

g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; h) colher 

material para exames laboratoriais;  

i) prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;  

j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;  

l) executar atividades de desinfecção e esterilização;  

IV - prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 

inclusive:  

a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;  

b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de 

unidades de saúde;  

V - integrar a equipe de saúde;  

VI - participar de atividades de educação em saúde, inclusive:  

a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 

enfermagem e médicas; 

b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas 

de educação para a saúde;  

VII - executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;  

VIII - participar dos procedimentos pós-morte. 

 

 

Seção VI 

Secretário 

Art. 13. Compete ao Secretário:  

a) executar todos os trabalhos burocráticos da unidade de enfermagem, sob orientação do 

enfermeiro;  
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b) atender telefonemas e transmitir recados;  

c) manter os prontuários dos pacientes em perfeita ordem.  

 

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO, AVALIAÇÃO E DESLIGAMENTO 

 

Art. 14. O processo de seleção para contratação de profissionais de Enfermagem, independente da 

forma de contratação, deverá ser realizado prioritariamente em conjunto com o Enfermeiro 

Responsável Técnico.  

Art. 15. Os requisitos necessários para a atuação dos profissionais de Enfermagem são:  

I - Enfermeiro Responsável Técnico:  

a) registro profissional no Coren, com jurisdição na área onde ocorra o exercício;  

b) experiência profissional comprovada;  

c) capacidade de liderança (dentre outros);  

d) habilidade de estabelecer vínculo técnico-operacional entre os funcionários;  

e) ser especialista na área de atuação, preferencialmente;  

f) estar isento de processos ético-disciplinares;  

II - Enfermeiro Supervisor de área: a) registro profissional no Coren, com jurisdição na área onde 

ocorra o exercício;  

b) experiência profissional comprovada;  

c) capacidade de liderança (dentre outros);  

d) habilidade de estabelecer vínculo técnico-operacional entre os funcionários;  

e) ser especialista na área de atuação, preferencialmente;  

f) estar isento de processos ético-disciplinares;  

III – Enfermeiro Assistencial:  

a) registro profissional no Coren, com jurisdição na área onde ocorra o exercício;  

b) perfil profissional em acordo com o requisito da vaga; 

III - possuir competências e habilidades assistenciais e gerenciais imprescindíveis para o cargo 

(conhecimento e habilidade técnico-científico especializado, capacidade de liderança, controle 

emocional, criatividade, dinamismo, humanidade, facilidade de relacionamento e trabalho em 

equipe e visão holística do cuidado à saúde);  
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d) habilidade de estabelecer vínculo técnico-operacional entre os funcionários;  

e) ser especialista na área de atuação, preferencialmente.  

IV – Técnico de Enfermagem:  

a) registro profissional no Coren, com jurisdição na área onde ocorra o exercício;  

b) experiência profissional comprovada;  

c) aceitação de trabalho em equipe, responsabilidade, autocontrole (dentre outros).  

d) possuir competências para o trabalho em equipe, colaboração e engajamento;  

e) ter conhecimento científico e habilidade técnica;  

V – Auxiliar de Enfermagem:  

a) registro profissional no Coren, com jurisdição na área onde ocorra o exercício;  

b) experiência profissional comprovada;  

c) aceitação de trabalho em equipe, responsabilidade, autocontrole (dentre outros);  

d) possuir competências para cuidar de pessoas, colaboração e engajamento;  

e) ter conhecimento científico e habilidade técnica;  

VI – Secretário/auxiliar administrativo:  

a) certificado de conclusão do ensino médio;  

b) comunicabilidade;  

c) competências desenvolvidas para responsabilidade, dinamismo, agilidade, cooperação;  

d) conhecimento de estatística;  

e) conhecimento de informática.  

Art 16. Os profissionais de Enfermagem deverão ser periodicamente avaliados, a cada 06 meses, 

no mínimo, mediante instrumento de Avaliação de Desempenho previamente elaborado. Parágrafo 

único. A avaliação de Desempenho poderá ser realizada sob diversas formas, sugerindo-se 

primeiramente a autoavaliação e, posteriormente, avaliação pela chefia direta.  

Art. 17. Compete à Unidade de Internação:  

I - proporcionar assistência integral aos clientes considerando suas necessidades;  

II - promover pesquisa cientifica em assuntos de enfermagem;  

II – proporcionar, aos profissionais de enfermagem, treinamento sistematizado, etc. 

Art. 18. Compete ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH ou SCIRAS): 

I - avaliar e orientar as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos;  

II - padronizar o uso de medicamentos, etc.  
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CAPÍTULO VI 

DO HORÁRIO DE TRABALHO 

Art. 19. O Serviço de Enfermagem do HEMU manterá plantão durante 24 horas, sendo que os 

plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas vigentes:  

I. 1º. Horário de Trabalho ou Serviço Diurno (SD): 07h às 19h, em dias alternados;  

II. Tempo de Intervalo Diurno: (refeição – 30 a 60 min e descanso – 60 min);  

III. 2º. Horário de Trabalho ou Serviço Noturno (SN): 19h às 07h, em dias alternados;  

Parágrafo único. O horário de trabalho nas unidades administrativas poderão variar de acordo com 

a necessidade do serviço.  

Art. 20. Todo trabalhador do Serviço de Enfermagem deverá se apresentar ao trabalho devidamente 

trajado e no horário determinado em escala: jaleco; roupas brancas, não transparentes, não 

apertadas; sapato fechado; cabelos presos; unhas curtas e evitar uso de adornos.  

Art. 21. O funcionário poderá prorrogar o seu plantão, em casos de situação extraordinária, sendo 

autorizada somente pelo Enfermeiro RT da Unidade e/ou Chefe do Serviço de Enfermagem.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 22. O Serviço de Enfermagem do HEMU  realizará reuniões, uma vez ao mês, e 

extraordinárias, a qualquer tempo, sob convocação do Enfermeiro RT, da Coordenação da Unidade 

de internação (da Coordenação/Chefia Geral). 

Art. 23. Os trabalhos realizados nas reuniões constarão de atas aprovadas pelos membros presentes 

no ato da leitura e arquivados pela chefia do Serviço de Enfermagem.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. Todos os funcionários devem apresentar-se ao trabalho no horário determinado em escala, 

devidamente uniformizados, portando a Carteira de Identificação do Coren-GO.  

Art. 25. Os profissionais de Enfermagem não poderão receber de clientes ou familiares, 

pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada normal de trabalho.  
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Art. 26. O funcionário não poderá deixar o ambiente de trabalho uniformizado.  

Art. 27. Anualmente, no mês de abril, o pessoal de enfermagem deve apresentar ao Departamento 

de Pessoal ou ao Enfermeiro Responsável Técnico, a certidão negativa fornecida pelo Coren-GO, 

informando que o mesmo se encontra regularizado com suas obrigações financeiras, conforme o 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

Art. 28. O presente Regimento do Serviço de Enfermagem está embasado na Lei nº 7.498/86 e 

Decreto n. 94.406/87, que “Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício de Enfermagem”.  

Art. 29. O Enfermeiro Responsável Técnico poderá tomar decisões não previstas no presente 

Regimento, desde que respaldadas pela Legislação vigente.  

Art. 30. O presente documento será de conhecimento de todos os profissionais de Enfermagem e 

permanecerá disponível de forma impressa em local acessível a toda a equipe de Enfermagem.  

Art. 31. Este Regimento passa a vigorar a partir da homologação da Direção da Unidade e terá 

validade por um período de 03 (três) anos.  

Art. 32. O Regimento Interno somente poderá ser alterado, por maioria absoluta dos membros do 

Serviço de Enfermagem 

 

2.2.4  Proposta para Regimento do Corpo Clínico. 

 

 Neste item apresenta-se o Regimento do Corpo Clínico. 
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REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO MÉDICO DO HOSPITAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1.º Este Regimento foi elaborado com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar 

as atividades e rotinas da Direção Clínica/Divisão Médica do HEMU, gerido pelo IBGC.  

Art. 2.º O conteúdo deste Regimento possibilitará o acesso às informações necessárias ao 

funcionamento da Direção Clínica/Divisão Médica, tais como fluxos dos procedimentos e as 

orientações sobre as condições de trabalho a serem adotadas e compartilhadas pela equipe, além 

de disciplinar e normatizar as ações e relações dos médicos que utilizam as dependências do HEMU 

no desempenho de suas atividades profissionais.  

 

CAPÍTULO II 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Art. 3.º A Divisão Médica do HEMU, caracteriza-se por:  

I - Cargo de gestão: Chefe da Divisão Médica/ Diretor Clínico;  

II - Ambientes de trabalho: Prédio da administração e todas as demais dependências do hospital 

que necessitem de equipe médica para seu adequado funcionamento;  

Art. 4.º Compõem a estrutura física da Divisão Médica/Direção Clínica: 

 

 

Ordem Classificação Quantidade Objetivo

1 Sala da Chefia 1

Área centralizada para 

recepcionar as pessoas, realizar 

pequenas reuniões, definir 

planejamento e desenvolvimento 

de ações da Divisão.

2 Secretaria 1

Recepção com acolhimento de 

pessoas que  procuram a Divisão, 

agendamento de reuniões, 

atendimento a telefone, serviço 

de digitação  referente às ações 

da Divisão.
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CAPÍTULO III 

DO CORPO CLÍNICO 

Seção I 

Da composição 

 

Art. 5.º O Corpo Clínico do HEMU é composto por todos os médicos que nele trabalham e possui 

o dever precípuo de prestar assistência ao paciente sem distinção de qualquer natureza, além de 

agir com o máximo de zelo e capacidade profissional.  

Art. 6.º O Corpo Clínico do HEMU goza de autonomia profissional, técnica, científica, política e 

cultural, em concordância com o Código de Ética Médica, com observância ao Regimento Interno 

e do Corpo Clínico e às Resoluções específicas dos Conselhos Federal (CFM) e Regional de 

Medicina do Estado de Goiás (CRM-GO).  

Art. 7.º Os médicos do Corpo Clínico do HEMU se dividem nas seguintes categorias:  

I – Membros efetivos: médicos que trabalham regular e assiduamente no Hospital, internando e/ou 

atendendo pacientes, participando das reuniões clínicas e das demais atividades inerentes às suas 

funções;  

II – Membros temporários: médicos que exercem suas atividades de forma esporádica ou por 

períodos de tempo definidos, como residentes, médicos estagiários, médicos voluntários, 

devidamente inscritos nesta categoria, e médicos convidados, com as mesmas funções exercidas 

pelos membros efetivos;  

III – Membros honorários: médicos distinguidos honorificamente com este título, conferido pelo 

Corpo Clínico, em função de relevantes serviços prestados à Instituição ou à comunidade assistida 

por esta;  

IV – Membros consultores: médicos de notória competência profissional, convidados a prestar 

serviços temporários no HEMU e a colaborar com o Corpo Clínico do hospital, nos casos que 

forem necessários, após aprovação da Direção Clínica/Divisão Médica, respeitando os princípios 

éticos e este Regimento;  

V – Membros contratados: médicos que exercem atividades específicas no Hospital, decorrentes 

de contrato de prestação de serviços por tempo previamente estabelecido, com possibilidade de 

prorrogação.  
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Seção II 

Da organização 

 

Art. 8.º Os médicos que compõem o Corpo Clínico se organizam nas três gerências: Gerência de 

Atenção à Saúde, Gerência Administrativa e Gerência de Ensino e Pesquisa.  

Art. 9.º O Corpo Clínico da instituição será coordenado pelo (a) Chefe da Divisão Médica/Diretor 

Clínico e pelo (a) Vice-Diretor Clínico e/ou substituto legal, devidamente inscritos e em dia com 

as obrigações junto ao CRM, efetivados pela normativas di OBGC para ocupação dos cargos de 

gestão e aprovados pelos pares, ambos trabalhando em parceria com o Diretor Técnico.  

Art. 10. Cada especialidade médica integrante dos serviços assistenciais, indicará à chefia de sua 

Unidade, a critério dos pares, um responsável técnico quando exigido pelo conselho ou uma 

liderança nos demais casos.  

§ 1.º Caberá ao responsável técnico, coordenador, chefe e/ou liderança da especialidade se reportar 

à chefia de sua Unidade ou a Direção Clínica/Divisão Médica em relação a assuntos assistenciais.  

§ 2.º Supervisor, coordenador, chefe ou responsável por serviços assistenciais especializados 

deverão possuir título de especialista na especialidade que representam, com o devido registro do 

título pelo CRM-GO.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES, DEVERES E DIREITOS 

Seção I 

Do alcance das atribuições 

 

Art. 11. Conforme Resolução do CFM nº 2.147/2016, a prestação de assistência médica e a garantia 

das condições técnicas de atendimento no HEMU são de responsabilidade do diretor técnico e do 

diretor clínico, os quais, no âmbito de suas respectivas atribuições, responderão perante o CRM-

GO.  

Art. 12. O Diretor Técnico, habilitado para o exercício da medicina e em dia com suas obrigações 

junto ao CRM-GO, será escolhido de acordo com o Regimento Interno do HEMU, com todas as 

obrigações e prerrogativas inerentes ao cargo. 



 

114 
 

Art. 13. É assegurado ao diretor técnico o direito de suspender, integral ou parcialmente, as 

atividades do estabelecimento assistencial médico sob sua direção, quando faltarem as condições 

funcionais previstas nas Resoluções CFM n.º 2147/2016 e 2056/2013 e outras, devendo obedecer 

a esta última na consecução desse direito.  

Art. 14. O Diretor Clínico/Chefe da Divisão Médica, habilitado para o exercício da medicina e em 

dia com suas obrigações junto ao CRM-GO, é o representante do Corpo Clínico, notificando ao 

diretor técnico sempre que for necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições, além de ser 

responsável pela assistência médica, coordenação e supervisão dos serviços médicos na Instituição.  

Art. 15. O Diretor Clínico/Chefe da Divisão Médica e o Vice-Diretor Clínico serão 

obrigatoriamente eleitos, juntamente com a Comissão de Ética Médica, para um mandato de 30 

meses, em Assembleia Geral do Corpo Clínico, convocada especificamente para este fim por meio 

de edital de convocação, cujo processo de eleição obedecerá às resoluções vigentes editadas pelo 

CFM e CRM-GO.  

Art. 16. O Diretor Clínico acumula a função de chefe da Divisão Médica no organograma oficial 

do HEMU, com todas as obrigações e prerrogativas inerentes ao cargo, podendo a nomeação ser 

reavaliada pelo corpo clínico a qualquer tempo.  

Art. 17. É assegurado ao Diretor Clínico/Chefe da Divisão Médica encaminhar ao diretor técnico 

as decisões tomadas em assembleia do Corpo Clínico para as devidas providências, inclusive 

quando houver indicativo de suspensão integral ou parcial das atividades médico-assistenciais, por 

faltarem as condições funcionais previstas nas Resoluções CFM n.º 2056/2013 e CFM Nº 

2.153/2016, bem como comunicar as decisões ao CRM-DF e informar, se necessário, a outros 

órgãos competentes.  

Art. 18. É possível ao médico exercer, simultaneamente, as funções de diretor técnico e diretor 

clínico em estabelecimentos assistenciais que tenham corpo clínico com menos de trinta médicos.  

Art. 19. É obrigatório o exercício presencial da Direção Técnica e da Direção Clínica.  

 

Seção II 

Dos deveres da Direção Técnica 

Art. 20. O Diretor Técnico é o responsável perante o CRM-GO, autoridades sanitárias, Ministério 

Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do 

estabelecimento assistencial que representa. 
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Art. 21. Nos impedimentos do Diretor Técnico, a administração deverá designar, imediatamente, 

substituto médico, enquanto durar o impedimento.  

Art. 22. Compete ao Diretor Técnico:  

I – Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor, inclusive as 

determinadas pelo CFM, pelo CRM-GO e por este Regimento;  

II - Assegurar as condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, com 

vistas ao melhor desempenho do Corpo Clínico da instituição e dos demais profissionais de saúde, 

em benefício da população atendida pelos seus serviços, sendo responsável por faltas éticas 

decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da Instituição;  

III - Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica;  

IV - Assegurar o funcionamento adequado das demais comissões hospitalares oficiais em atividade 

na instituição e garantir a constituição de outras comissões que forem necessárias;  

V – Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o CRM-GO, bem como sua 

qualificação como especialista, exigindo a apresentação formal dos documentos, cujas cópias 

devem constar da pasta funcional do médico perante o setor responsável, aplicando-se esta mesma 

regra aos demais profissionais da área de saúde que atuem na Instituição;  

VI – Organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 horas de 

funcionamento da Instituição, de acordo com as regras das Resoluções CFM nº 2.056/2013 e CFM 

n 2.153/2016, e tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas;  

VII – Nas áreas de apoio ao trabalho médico, de caráter administrativo, envidar esforços para 

assegurar o pagamento dos salários, comprovando documentalmente as providências tomadas junto 

às instâncias superiores para solucionar eventuais problemas;  

VIII – Assegurar que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito 

aos serviços de manutenção predial;  

IX – Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de quaisquer natureza seja adequado 

ao suprimento do consumo da Instituição, inclusive alimentos e produtos farmacêuticos, conforme 

padronização da Instituição;  

X – Cumprir o que determina as Resoluções CFM nº 2.056/2013 e CFM Nº 2.153/2016 no que for 

atinente à organização dos demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela 

harmonia intra e interprofissional;  
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XI – Providenciar a renovação do certificado de inscrição, junto ao CRM-GO, no prazo mínimo de 

30 dias antes do vencimento, comunicando as alterações na composição do Corpo Clínico quando 

da renovação da Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica;  

XII – Assegurar que as propagandas institucionais obedeçam ao disposto nas Resoluções CFM n.º 

1974/2011, CFM nº 2.126/2015 e CFM Nº 2.133/2015 ou aquelas que as sucederem; 

XIII – Assegurar que os médicos que prestam serviço na Instituição, independentemente de seu 

vínculo, obedeçam ao disposto nos Regimentos Internos da Instituição e do Corpo Clínico;  

XIV – Assegurar que os convênios sejam formulados dentro das normas vigentes, garantindo seus 

cumprimentos;  

XV - Comunicar ao CRM-GO, por escrito, ao assumir ou deixar o cargo definitivamente.  

 

Seção III 

Dos deveres da Direção Clínica 

 

Art. 23. Compete ao Diretor Clínico:  

I – Assegurar que todo paciente internado na Instituição tenha um médico assistente;  

II – Exigir dos médicos assistentes ao menos uma evolução e prescrição diária de seus pacientes, 

assentadas no prontuário;  

III – Organizar os prontuários dos pacientes, de acordo com o que determina as Resoluções do 

CFM nº 2.056/2013 e CFM n 2.153/2016;  

IV – Exigir dos médicos plantonistas hospitalares, quando chamados a atender pacientes na 

Instituição, o assentamento no prontuário de suas intervenções médicas com as respectivas 

evoluções;  

V - Assegurar que as Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) sejam preenchidas e assinadas 

pelo médico assistente, fazendo constá-las no prontuário dos pacientes atendidos pelo SUS.  

V – Disponibilizar meio (livro ou digital) para registro de ocorrências aos médicos plantonistas.  

 

Art. 24. São deveres do Diretor Clínico:  

I – Dirigir e coordenar o corpo clínico da Instituição, estimulando em cada um de seus membros o 

espírito de trabalho em equipe, o respeito ao paciente, os princípios que norteiam a atividade 

médica, mormente a moral, a ética médica e o espírito científico;  
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II – Supervisionar a execução das atividades de assistência médica da Instituição, comunicando ao 

diretor técnico para que tome as providências cabíveis quanto às condições de funcionamento de 

aparelhagem e equipamentos, bem como o abastecimento de medicamentos e insumos necessário 

ao fiel cumprimento das prescrições clínicas, intervenções cirúrgicas, aplicação de técnicas de 

reabilitação e realização de atos periciais quando este estiver inserido em estabelecimento 

assistencial médico;  

III – Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento do Corpo Clínico;  

IV – Supervisionar a efetiva realização da compatibilidade dos recursos disponíveis, da garantia 

das prerrogativas do profissional médico e da garantia de assistência disponível ao paciente; 

V – Atestar a realização de atos médicos praticados pelo corpo clínico e pelo hospital, sempre que 

necessário;  

VI – Incentivar a criação e organização de centros de estudos, visando à melhor prática da 

medicina;  

VII – Recepcionar e assegurar aos estagiários (acadêmicos e médicos) e residentes médicos, 

condições de exercer suas atividades com os melhores meios de aprendizagem, com a 

responsabilidade de exigir a sua supervisão;  

VIII - Convocar e presidir as Assembleias do Corpo Clínico;  

IX - Participar das reuniões da Alta Gestão da instituição, sempre que convocado, representando 

os membros do Corpo Clínico;  

X - Estimular a participação de todos os membros do Corpo Clínico em eventos científicos 

organizados pela instituição, visando o aperfeiçoamento técnico de cada um;  

XI - Enviar ao CRM-GO a ata da eleição da Diretoria Clínica e da Comissão de Ética Médica;  

XII - Comunicar ao CRM-GO, por escrito, ao assumir ou deixar o cargo definitivamente;  

XIII - Assumir as atribuições dos coordenadores de especialidades médicas nas instituições em que 

estes não são previstos;  

Art. 25. Compete ao Vice-Diretor Clínico:  

I - Substituir o Diretor Clínico em todas as suas atribuições, quando da ausência eventual ou 

temporária deste;  

II - Substituir o Diretor Clínico após o afastamento definitivo deste, completando o período do 

mandato para o qual fora eleito;  
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III - Assessorar o Diretor Clínico no desempenho de suas atividades, em especial quando das 

Assembleias Gerais do Corpo Clínico.  

Art. 26. Compete ao Chefe da Divisão Médica, unidade de função gratificada na estrutura 

Organizacional do HEMU:  

I - Coordenar a equipe médica da Instituição;  

II - Supervisionar a execução das atividades de assistência médica;  

III - Produzir relatórios sobre a assistência médica na Instituição;  

IV - Fazer cumprir o código de ética dos profissionais médicos;  

V - Zelar pelo exercício ético dos profissionais médicos;  

VI - Assessorar a gerência no cumprimento do regimento interno das divisões, setores e unidades 

assistenciais;  

VII - Assessorar a gerência no planejamento, organização, administração, monitoramento e 

avaliação dos serviços assistenciais da Instituição; 

VIII - Participar, em articulação com a Divisão Gestão Cuidado, da organização e implementação 

das linhas de cuidado;  

IX - Participar da elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas das unidades 

assistenciais, setores e divisões da atenção à saúde;  

X - Assumir a responsabilidade ética, médica, técnica-científica e representar a Instituição perante 

os CFM e CRM-GO ou em juízo, segundo a legislação vigente;  

XI - Mediar conflitos e estimular o relacionamento harmonioso entre os médicos e demais 

profissionais do hospital, bem como destes com a governança;  

XII - Executar atividades profissionais da área de saúde correspondentes à sua formação;  

XIII - Realizar a escuta das necessidades da área de saúde correspondentes à sua formação;  

XIV - Participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e 

outras atividades de saúde;  

XV - Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de educação permanente 

adotados na Instituição;  

XVI - Assessorar a gerência na implantação e implementação da política de assistência, ensino e 

pesquisa;  

XVII - Promover, em articulação com a Gerência Ensino Pesquisa, a integração docente 

assistencial com o Departamento de Medicina da Universidade;  
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XVIII - Identificar necessidades e propor ações de educação permanente das equipes médicas, com 

a finalidade de sempre manter os profissionais capacitados e aptos à prestação de assistência de 

qualidade ao paciente;  

XIX - Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de 

atenção à saúde;  

XX - Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas pela 

Instituição;  

XXI - Manter a página da Divisão Médica/Direção Clínica atualizada no sítio eletrônico do HC, 

conforme determina a Lei de Acesso à Informação (identificação, horário de atendimento, 

localização, telefone e e-mail, nome dos membros que compõem a equipe e cargos ocupados, 

descrição de histórico do serviço, competências, descrição das atividades desenvolvidas, relatórios 

de produção e escalas de trabalho).  

 

Seção IV 

Das atribuições do coordenador ou responsável técnico de especialidades médicas 

 

Art. 27. São atribuições do Coordenador/Responsável Técnico de Especialidades Médicas, 

subordinado à respectiva Unidade Funcional do Cuidado:  

I - Supervisionar e coordenar as atividades de sua clínica;  

II - Organizar as escalas de plantão, as escalas de férias e promover as substituições em sua área 

de responsabilidade, dando ciência à chefia da Unidade Funcional do Cuidado a qual pertence à 

chefia imediatamente superior e ao Diretor Clínico; 

III - Estabelecer as escalas de atendimento aos pacientes da instituição entre os membros de sua 

clínica;  

IV - Coordenar a elaboração pela clínica das rotinas e dos protocolos de atendimento médico;  

V - Promover reuniões administrativas, assistenciais e científicas de sua clínica de forma regular e 

periódica com o objetivo de melhor organizar os trabalhos e estimular o conhecimento científico.  

 

Art. 28. O médico, quando investido em função de chefe, gerente, coordenador ou qualquer outro 

cargo de chefia, deve pautar-se pelos princípios éticos de respeito, consideração e solidariedade 

para com os colegas, sempre buscando o interesse e bem estar do paciente e dos estudantes, sem, 
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contudo, deixar de denunciar ao CRM-GO atos que contrariem os postulados éticos. Parágrafo 

único. Tem ainda o dever de assegurar os direitos dos médicos e a demais condições adequadas 

para o desempenho ético-profissional da Medicina.  

 

Seção V 

Deveres e direitos do corpo clínico 

 

Art. 29. São deveres dos membros do Corpo Clínico:  

I – Estar inscrito no CRM-GO e cumprir com todas as obrigações legais junto ao mesmo;  

II - Prestar atendimento médico aos pacientes assistidos na instituição com ética, respeito e 

consideração, utilizando-se do melhor de seus conhecimentos, sempre pautado pelos princípios 

morais e da ética médica e pelos preceitos técnico-científicos em vigor;  

III - Elaborar adequadamente os prontuários (impresso ou eletrônico) ou fichas de atendimento de 

todos os pacientes sob seus cuidados, realizando as evoluções e as prescrições de forma legível, 

identificadas e datadas cronologicamente, assinando e identificando-se como responsável pelo 

atendimento, tudo isso visando à elucidação do caso, a possibilidade de acompanhamento por outro 

médico e o entendimento por parte dos demais profissionais de saúde da instituição quando da 

participação destes no atendimento ao paciente, conforme estabelecido em resolução específica do 

CFM;  

IV - Assumir a responsabilidade pelos atos praticados quando do exercício da atividade médica na 

instituição;  

V - Orientar sua atividade profissional, de acordo com o estabelecido pelo Código de Ética Médica, 

pelas resoluções do CFM e do CRM-GO, por este Regimento Interno e pelas normas internas 

institucionais;  

VI - Aprimorar continuamente seus conhecimentos éticos e técnico-científicos com vistas ao 

benefício do paciente e ao seu crescimento profissional e dos formandos sob sua responsabilidade;  

VII - Colaborar com os demais médicos no atendimento ao paciente, no desenvolvimento das 

atividades hospitalares e no aprimoramento ético e técnico-científico destes; 

VIII - Respeitar e colaborar com os demais profissionais da instituição, visando o aperfeiçoamento 

do atendimento ao paciente e a melhoria das condições de trabalho;  
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IX - Acatar as orientações da Comissão de Revisão de Prontuários, conforme resolução do CFM, 

bem como da Comissão de Análise de Óbitos e dos Comitês de Estudo da Mortalidade Materna e 

Fetal/Infantil;  

X - Acatar as determinações das demais comissões hospitalares em funcionamento na instituição;  

XI - Observar os horários estabelecidos para a realização de procedimentos, conforme os 

regulamentos dos setores da instituição;  

XII - Oferecer, previamente à realização dos procedimentos médicos, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido aos pacientes a serem atendidos e solicitar-lhes a autorização por escrito;  

XIII - Transferir pacientes sob seus cuidados de forma escrita e verbal, elaborando relatório de 

transferência e registrando a transferência em prontuário médico;  

XIV - Reassumir a responsabilidade pelo paciente para o qual solicitou avaliação de outro colega;  

XV - Resguardar para si ou para o Diretor Clínico e/ou Diretor Técnico os comentários sobre 

condutas médicas dos membros do Corpo Clínico.  

Art. 30. São deveres gerais dos membros do Corpo Clínico:  

I - Comparecer ao trabalho trajado adequadamente;  

II - Usar o crachá nas dependências do complexo hospitalar e seus anexos;  

III - Tratar a todos com urbanidade;  

IV - Cumprir os procedimentos operacionais padrão (POPs), referentes às tarefas para as quais 

forem designados;  

V - Acatar as ordens recebidas de seus superiores hierárquicos, com zelo, presteza e pontualidade;  

VI - Observar rigorosamente os horários de entrada e saída e de refeições, determinados pela chefia 

e por lei;  

VII - Comunicar ao chefe imediato, com antecedência, a impossibilidade de comparecer ao serviço;  

VIII - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sempre que necessário, e acatar as 

normas de segurança da Instituição;  

IX - Acatar as normas operacionais da Instituição, sob pena de sanções administrativas;  

X - Participar dos programas de capacitação para os quais for convocado;  

XI - Compartilhar conhecimentos obtidos em cursos ou eventos patrocinados pela Instituição;  

XII - Participar de reuniões periódicas para revisão de serviços, sugestões operacionais e 

reciclagem de conhecimentos a serem definidos pela chefia; 
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XIII - Zelar pelo patrimônio da Instituição, prevenindo quaisquer tipos de danos materiais aos 

equipamentos, instalações ou qualquer outro patrimônio, e informar/registrar possíveis danos assim 

que identificar ou tomar conhecimento dos mesmos;  

XIV - Manter seus registros funcionais atualizados;  

XV - Guardar sigilo sobre informações de caráter restrito, de que tenha conhecimento em razão de 

cargo, emprego ou função;  

XVI - Submeter-se aos exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, retorno ao trabalho) 

ou quando determinado pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Trabalhador;  

XVII - Observar e cumprir o Código de Ética da profissão, conhecer o Código de Ética dos demais 

profissionais da área da saúde, visando um trabalho em equipe multidisciplinar, em consonância 

às demandas dos usuários, respeitando as especificidades de cada um e os Regulamentos inerentes 

aos seus vínculos na Instituição.  

Art. 31. São direitos dos membros do Corpo Clínico:  

I - Frequentar as instalações da instituição e utilizar todos os recursos técnicos e os meios de 

diagnóstico e de tratamento disponíveis em benefício dos pacientes assistidos;  

II - Exercer sua atividade profissional com autonomia, isenta de interferência, respeitando o Código 

de Ética Médica, os regulamentos e normas existentes na instituição e os protocolos clínicos 

implantados;  

III - Participar das Assembleias Gerais do Corpo Clínico, quando convocado, votar e, conforme 

sua categoria, ser votado nas eleições;  

IV - Comunicar aos órgãos diretivos, à Comissão de Ética Médica e, em última instância ao CRM-

GO, falhas na organização, nos meios, na execução e na normatização das atividades da assistência 

prestada aos pacientes na instituição;  

V - Participar das comissões permanentes e temporárias da instituição;  

VI - Recomendar à Direção Clínica e à Assembleia do Corpo Clínico a admissão de novos 

membros;  

VII - Suspender as atividades médicas, individual ou coletivamente, quando a instituição não 

oferecer condições adequadas para o exercício profissional, ressalvadas situações de urgência e 

emergência, devendo comunicar imediatamente ao Diretor Clínico e ao CRM-GO;  

VIII - Recorrer ao CRM-GO quando se julgar prejudicado em decisões de qualquer natureza, 

internas ou externas ao hospital;  
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IX - Manter os horários de plantão e/ou de atendimento médico previamente estabelecidos, com 

prioridade de escolha do horário pelo membro do Corpo Clínico com maior tempo de trabalho na 

instituição;  

X - Ser suspenso ou excluído da instituição somente após obedecido o disposto nas legislações 

referentes à penalidade disciplinar, constantes do Regulamento de Pessoal e da Norma Disciplinar 

da Ebserh, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, e das normas estabelecidas 

nos demais contratos de trabalho, se houver. 

Parágrafo único. O uso dos equipamentos e instrumentos destinados ao atendimento médico e a 

prescrição de medicamentos, conforme disposto no inciso I deste artigo, poderão ter restrições de 

acordo com normas relativas à qualificação e treinamento dos membros do Corpo Clínico e ser 

limitados pela normatização dos Protocolos Assistenciais de cada clínica e pelos Protocolos da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.  

 

CAPÍTULO V 

Da nomeação 

 

Art. 32. A indicação para nomeação da chefia da Divisão Médica/Direção Clínica deverá seguir, 

no que couber, os critérios estabelecidos por meio de Resolução da OSS.  

Art. 33. A chefia da Divisão Médica é uma função gratificada, sendo a classificação, descrição e 

atribuições apresentadas no Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas (PCCFG) do 

IBGC.  

§ 1.º A chefia da Divisão Médica, deverá ser ocupada por pessoa graduada em Medicina, 

devidamente inscrita no CRM-GO, eleita pelo Corpo Clínico da Instituição.  

§ 2.º Nas ausências e impedimentos legais da chefia da Divisão Médica, assumirá o vice-diretor 

clínico, também eleito pelo Corpo Clínico da Instituição, que será o substituto legal, formalmente 

nomeado, permanecendo no cargo por igual período ao do mandato da chefia.  
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CAPÍTULO VI 

Das assembleias gerais do corpo clínico 

 

Art. 34. A Assembleia Geral do Corpo Clínico é a instância máxima de deliberação dos membros 

do Corpo Clínico, convocada pelo Diretor Clínico, por edital, com antecedência mínima de 10 dias, 

instalando-se em primeira convocação, com quórum mínimo de 2/3 dos seus membros e, em 

segunda convocação, após uma hora, com qualquer número de membros.  

Art. 35. As deliberações ocorrerão por maioria simples de votos, cabendo ao Diretor Clínico o 

“voto de Minerva”.  

Art. 36. As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas por edital, com 24 horas 

de antecedência mínima, pelo Diretor Clínico ou por solicitação de pelo menos 1/3 dos membros 

do Corpo Clínico. 

Art. 37. O Diretor Técnico e a Gerência de Atenção à Saúde poderão solicitar ao Diretor Clínico a 

convocação, devidamente justificada, de Assembleias Gerais Extraordinárias.  

Art. 38. As Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão presididas pelo Diretor 

Clínico, com assessoria do Vice-Diretor Clínico, que indicarão um membro do Corpo Clínico para 

assumir as funções de Secretário. Parágrafo único. Na impossibilidade de o Diretor Clínico presidir 

as assembleias, estas serão presididas na seguinte ordem:  

I - Pelo Vice Diretor Clínico;  

II - Pelo Presidente da Comissão de Ética Médica;  

III - Por um Coordenador de Clínica indicado pelos membros presentes;  

IV - Por Membro Efetivo do Corpo Clínico indicado pelos membros presentes.  

 

CAPÍTULO VII 

DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

 

Art. 39. A Instituição manterá uma Comissão de Ética Médica que, por delegação do CRM-GO, é 

uma entidade da instituição com funções sindicantes, educativas e fiscalizadoras do desempenho 

ético da Medicina em sua área de abrangência e, com o qual manterá estreita colaboração e parceria. 

Parágrafo único. A Comissão de Ética Médica possui autonomia de trabalho em relação à 

instituição, sem vinculação ou subordinação à sua direção.  
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Art. 40. Os membros da Comissão de Ética Médica serão eleitos, conjuntamente com a Diretoria 

Clínica, em Assembleia Geral do Corpo Clínico, convocada pelo Diretor Clínico, através de edital, 

em votação secreta e direta, para um mandato de 30 meses, coincidente com o mandato do Diretor 

e Vice-diretor Clínico. Parágrafo único. As regras para a composição da Comissão de Ética Médica 

e de todo o processo eleitoral seguirão o disposto em resoluções específicas do CFM e do CRM-

GO.  

Art. 41. Compete à Comissão de Ética Médica: 

I - Zelar pelos princípios da ética médica junto à instituição;  

II - Supervisionar, orientar e fiscalizar, em sua área de atuação, o exercício da atividade médica no 

hospital, adotando medidas para combater a má prática médica;  

III - Conscientizar o Corpo Clínico quanto aos preceitos da Ética Médica;  

IV - Comunicar ao CRM-GO indícios de infração ética e o exercício ilegal da Medicina;  

V - Manter atualizado o cadastro de médicos do hospital e verificar se a instituição se encontra 

regularmente inscrita no CRM-GO e em dia com suas obrigações; 

VI - Colaborar com o CRM-GO na tarefa de educar, divulgar e orientar sobre temas relativos à 

Ética Médica;  

VII - Atender às convocações e requisições do CFM e CRM-GO;  

VIII - Elaborar pareceres sobre aspectos éticos e técnicos dentro do âmbito da instituição;  

IX - Fornecer subsídios à instituição com vistas à melhoria das condições de trabalho;  

X - Orientar os usuários em questões de Ética Médica;  

XI - Instaurar sindicâncias, instruí-las e emitir relatório circunstanciado, após recebimento de 

denúncia de infração por membro do Corpo Clínico ou por decisão da própria comissão;  

XII - Em caso de denúncia de possível infração ética, após instauração de sindicância, emitir 

relatório sem emissão de juízo e encaminhá-lo obrigatoriamente ao CRM-GO para apuração;  

XIII - Comunicar ao CRM-GO práticas médicas desnecessárias, atos médicos ilícitos e 

irregularidades na instituição não corrigidas em prazo estipulado;  

XIV - Promover e divulgar as normas complementares advindas dos órgãos e autoridades 

competentes;  

XV - Colaborar com os órgãos públicos ou entidades profissionais em tarefas relacionadas ao 

exercício profissional.  
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Parágrafo único. O funcionamento, o desenvolvimento das atividades e demais regras específicas 

da Comissão de Ética Médica deverão constar de regimento próprio.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES DE MEMBRO DO CORPO CLÍNICO 

 

Art. 42. Serão considerados infratores e sujeitos a penalidades qualquer membro do Corpo Clínico 

que:  

I - Desrespeitar o Código de Ética Médica e as resoluções do CFM e do CRM-GO;  

II - Desrespeitar os estatutos e regulamentos da instituição, estes de conhecimento obrigatório por 

parte dos membros do Corpo Clínico;  

III - Desrespeitar as normas estabelecidas no Regulamento de Pessoal e da Norma Disciplinar da 

Ebserh, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, e das normas estabelecidas 

nos demais contratos de trabalho, se houver.  

Parágrafo único. A aplicação de penalidades referentes às infrações relativas ao inciso I é de 

competência exclusiva do CRM-GO.  

Art. 43. Havendo suspeita de infração ou denúncia de caráter administrativo em desfavor de 

membro do Corpo Clínico, a Direção do Hospital deverá seguir o disposto nos Regulamentos de 

Pessoal de cada vínculo dos membros do Corpo Clínico, bem como na Norma Operacional interna 

que disciplina as condutas a serem tomadas em caso de infração disciplinar e no Regimento da 

Comissão de Investigação Preliminar e de Processo Administrativo Sancionador do HEMU.  

Art. 44. Havendo indícios de infração de caráter ético o fato será comunicado à Comissão de Ética 

Médica que, após realização de sindicância, encaminhará relatório circunstanciado ao CRM-GO 

para avaliação.  

Art. 45. Em qualquer situação fica garantido ao membro do Corpo Clínico sujeito à investigação, 

o amplo direito de defesa e do contraditório.  
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CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 46. O funcionamento da Direção Clínica/Divisão Médica, além dos critérios, regras e 

recomendações contidas neste Regimento, deve observar a legislação brasileira pertinente, assim 

como o Estatuto e o Regimento Geral do HEMU, bem como as regras estabelecidas pelo CFM e 

CRM-GO.  

Art. 47. Os casos omissos deverão ser objeto de discussão e deliberação do conselho gestor com a 

chefia da Direção Clínica/Divisão Médica, ou em assembleia do Corpo Clínico. 

Art. 48. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação;  

 

 

2.2.5 Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação: controle gerencial 
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PROPOSTA DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO: CONTROLE GERENCIAL 
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PROPOSTA DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONTROLE 

GERENCIAL 

 

A Tecnologia da Informação tem como objetivo promover sistema de informações 

adequado e seguro necessário aos serviços prestados pelo hospital. Responsável pela assistência 

técnica de software e hardware, atualização de sistemas operacionais, procedimentos de segurança 

e preservação de informações, incorporar nova tecnologias para a disseminação das informações e 

avaliação de novas tecnologias. 

O Departamento de Tecnologia da Informação tem como competência: 

✓ Implantar e regulamentar as ações de tecnologia da informação da unidade, direcionadas 

aos sistemas de informação e informática em saúde. 

✓ Incorporar novas tecnologias objetivando a disseminação das informações. 

✓ Definir os padrões para captação operacional das bases de dados dos sistemas 

desenvolvidos e implantados no âmbito da Instituição. 

✓ Gerenciar o acervo e manutenção de equipamentos. 

 

O projeto de tecnologia da informação para controle gerencial será desenvolvido de 

acordo com as seguintes premissas: padronização de processos e integração de setores, preparação 

dos usuários para a implementação e o levantamento das necessidades de cada setor. Os seguintes 

módulos serão implantados:  

✓ - Paciente: recepção, internação, agenda, consultório médico, ambulatório, exames, 

prontuário eletrônico, centro cirúrgico e enfermagem;  

✓ - Controladoria: contabilidade, orçamento, patrimônio e custos;  

✓ - Financeiro: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, tesouraria, retorno de 

convênio, repasse a terceiros e controle bancário  

✓ - SUS (Sistema Único de Saúde): administração de contratos, auditoria, convênio e 

particular; - Materiais: farmácia, estoque, almoxarifado e compras;  

✓ - Serviços de apoio: controle de infecção hospitalar, imunização, higiene, banco de sangue 

e laboratório. 
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Segue a Proposta de Projeto de Tecnologia da informação. 
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2.3. IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS: PROPOSTA DE MANUAL DE PROTOCOLOS 

ASSISTENCIAIS 

 

 Neste item, apresentaremos o Manual de rotinas administrativas para faturamento de 

procedimentos; o Manual de rotinas administrativas para o almoxarifado e patrimônio; e, o Manual 

de rotinas para administração financeira e gestão de custos. Os Protocolo Assistenciais das áreas 

de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Serviço Social e Limpeza e Higienização 

estão descritos no Anexo D – Procedimento Operacional Padrão – POP. 

 

 

2.3.1 Proposta de Manual de Rotinas Administrativas para Faturamento de procedimentos 

conforme perfil da unidade 

 

 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: 

1. Expedir as faturas de cobrança dos serviços prestados (guias às operadoras); 

2. Emitir relatórios de controle das faturas emitidas e pendentes; 

3. Manter um sistema de controle que emita informações que permitam obter os dados 

necessários ao processamento dos relatórios de faturamento; 

4. Analisar os relatórios de faturas recebidas; 

5. Verificar as ocorrências de glosas e identificar suas causas; 

6. Providenciar as correções das glosas e localizar documentos comprobatórios; 

7. Preparar os recursos de glosas às operadoras para correção e pagamento das mesmas; 

8. Manter atualizados e organizados, pelo período de no mínimo cinco anos, os 

comprovantes dos serviços prestados, para atender às auditorias; 

https://www.cmtecnologia.com.br/glosas-hospitalares/
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9. 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. 

10. Planejar e executar as faturas do SUS. 

11. Manter atualizada toda e qualquer tabela utilizada com preços e demais itens utilizados 

para confecção das faturas. 

 

 Segue o Manual de rotinas administrativas para faturamento de procedimentos conforme 

o perfil da unidade – Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU. 
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA 

FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS 
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA 

FATURAMENTO DE PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

 

✓ Orientar sobre o cumprimento das normalizações do SIA/SUS, suas características e 

seu processamento descentralizado, aos gestores estaduais e municipais, para a 

administração do sistema, e orientar técnicos dos estabelecimentos de saúde 

integrantes do SUS na correta operação do sistema e seus documentos.   

✓ Disponibilizar subsidiariamente relatórios para os setores de contas e custo de saúde.  

✓ Reforçar a importância da integração dos sistemas, especialmente do Cartão Nacional 

de Saúde – CNS, e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 

compatibilizados no processamento do SIA/SUS. 

 

INTRODUÇÃO 

Este manual deverá ser seguido por todas as unidades geridas pelo instituto, a fim de 

padronizar os procedimentos relacionados a Faturamento Hospitalar SUS, porém respeitando as 

características individuais de cada unidade. 

Para um faturamento de qualidade deverá ser observado o Manual Técnico Operacional do 

Sistema de Informações Hospitalares, que preconiza todas as normas técnicas para o faturamento 

SUS.            

Neste manual, será detalhado o que deve ser observado na entrada dos dados nos sistemas, 

possibilitando, ao final do processamento, a geração de informações qualificadas, que alimentam 

o Banco de Dados Nacional. 

 

CONCEITOS BÁSICOS 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, e 

regulamentado pela Lei N.º 8.080/1990 e Lei n.º 8142/1990. Com o SUS, surgiu também a 
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necessidade de um sistema único de informações assistenciais para subsidiar os gestores no 

planejamento, controle, avaliação, regulação e auditoria. 

 

SETOR DE FATURAMENTO 

O setor de Faturamento é um setor que está diretamente ligado a área administrativa, tendo 

como responsabilidade a alimentação dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, SAI e 

outros, conforme as características de cada unidade de atenção à saúde, fornecendo dados 

necessários aos órgãos competentes pela gestão local e nacional dos recursos disponibilizados para 

os atendimentos dos serviços de saúde. 

Compete ao setor registrar em sistemas próprios da unidade ou diretamente nos sistemas do 

Ministério da Saúde as informações sobre atendimento ambulatorial.  

Para um faturamento de excelência é necessário observar alguns sistemas importantes: 

➢ Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES;  

➢ Ficha de Programação Orçamentária - FPO;  

➢ Registros fidedignos dos serviços executados tanto em âmbito ambulatorial como 

hospitalar nos prontuários dos usuários; 

➢ Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares. 

Por isso é muito importante que estes sistemas estejam atualizados de acordo com a realidade 

a unidade. 

Em algumas unidades fica a cargo do Setor de Faturamento a atualização do SCNES em 

alguns dos seus módulos, pois a não atualização impacta diretamente nos resultados do setor. 

 

SISTEMAS 

O Ministério da Saúde (MS) implantou o Sistema de Informação Hospitalar - SIH por meio 

da Portaria GM/MS n.º 896/1990. Desde então, são publicadas periodicamente portarias que 

atualizam as normalizações e versões para operação do sistema, dentre eles, o que corresponde à 

Unidade Hospitalar de Internação e de Ambulatório. 

➢ Sistema de Informação Ambulatorial do SUS - SIA/SUS. 
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MODALIDADES DE INFORMAÇÕES 

Ambulatorial 

São aquelas informações geradas a partir da entrada do usuário nas unidades básicas e/ou 

terciárias para tratamentos de baixa ou média e complexidade. 

 

Hospitalar 

            São aquelas informações geradas a ´partir da entrada do usuário, para internação nas 

Unidades hospitalares especializadas de média e alta complexidade. 

 

ETAPAS DE FATURAMENTO 

DEFINIÇÃO E OBSERVÂNCIA ÀS ROTINAS PRÉ DEFINIDAS DO SETOR: 

 

Todas as rotinas deverão ser definidas e observadas pela equipe para melhor otimização das 

atividades do setor. 

 

RECEBIMENTO DA PRODUÇÃO DOS SETORES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 

E AMBULATORIAL: 

Ambulatorial: Padronizar junto aos setores de atendimentos documentos necessários para 

registro dos atendimentos ambulatoriais, bem com prazo de entrega desses documentos ao Setor 

de Faturamento para lançamento em tempo hábil no sistema de informação ambulatorial. 

Hospitalar: Padronizar junto às unidades de internação, prazo para entrega ao Setor de 

Faturamento dos prontuários médicos dos usuários internados que tiveram alta/transferência ou 

vieram a óbito para auditoria prévia e lançamento dos procedimentos realizados enquanto o usuário 

esteve internado, em sistema próprio para informação de internação hospitalar. 

 

CONFERÊNCIA E AUDITORIA NOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS:  

Ambulatorial: Essa etapa consiste na verificação dos procedimentos realizados, 

classificando-os e conferindo-os no SIGTAP- Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, e FPO -Ficha de Programação Orçamentária da unidade, bem 

como quantidade pactuada, Cadastro Brasileiro de Ocupação – CBO do profissional executante, 

serviço e classificação do procedimento se exigir. 
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Hospitalar: Nos atendimentos das internações hospitalares após a auditoria de faturamento, 

será registrado em formulário específico, os atendimentos da equipe multidisciplinar, bem como 

procedimentos especiais e de diagnósticos, todos em consonância com a tabela SIGTAP. 

 

REGISTRO DOS DADOS DE FATURAMENTO NOS SISTEMAS DE 

GERENCIAMENTO HOSPITALAR: 

 

De acordo com o processo abaixo, é demonstrado os registros dos dados de faturamento nos 

sistemas de gerenciamento em relação ao setor ambulatorial. Após a conferência dos registros da 

produção ambulatorial inicia-se a:  

 

Figura 32 - Fluxo dos registros dos dados de faturamento 

 

 

Após a auditoria prévia dos registros nos prontuários dos pacientes o processo hospitalar, 

inicia-se a inserção dos dados nas contas de internação, observando o procedimento realizado, as 

Inserção dos dados nos sistemas 
de informações

Verificação dados importantes, 
como procedimento realizado se 
individualizado ou consolidado.

Analisar a compatibilidade do CBO 
do profissional executante com o 
procedimento, setor executante.

Verificar se o procedimento exige 
serviço e classificação.
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compatibilidades, quantidades permitidas, mês de competência nos procedimentos, CBO do 

profissional executante, estando todos os dados corretos, será gerado um valor prévio para aquela 

conta de internação. 

 

Processo do registro dos dados hospitalares 

 

Figura 33 – Fluxo dos registros de dados hospitalares 

 

Conforme Portaria nº 1.011, de 03 de outubro de 2014, o Laudo pode ser utilizado nas 

seguintes formas:  

Os laudos em suporte físico devem ser legíveis, sem abreviaturas e com a assinatura do 

profissional solicitante e autorizador com respectivo carimbo. Estes deverão ser impressos em via 

única, que deve ser anexada ao prontuário do paciente, não sendo mais necessário a manutenção 

de uma via destes nos órgãos autorizadores das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.  

Nos laudos de solicitação/autorização ambulatorial em suporte digital, os autorizadores 

devem utilizar Certificação Digital, nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP- Brasil), visando à validade legal destes documentos eletrônicos. Para os laudos em suporte 

Inserção dos dados nas contas de 
internação

Observa o procedimento realizado, as 
compatibilidades, quantidades 

permitidas, mês de competência nos 
procedimentos

Verificar se os dados dos CBO do 
profissional executante estão corretos. 

Os dados corretos do CBo do 
profisisonal, será gerado um valor 

prévio para aquela conta de internação 
. 
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digital, é dispensada a impressão deste em suporte físico, desde que seja possível a sua recuperação 

por meio de backup, se solicitado pelos órgãos de controle ou de fiscalização. 

O Laudo para Solicitação de AIH deverá conter dados mínimos, conforme o modelo de 

informação disponibilizado no endereço eletrônico do SIH.    

 

FLUXO PARA PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SUS:  

 

Nos procedimentos eletivos, o fluxo inicia-se com uma consulta/atendimento na rede de 

saúde no âmbito do SUS (estabelecimento ambulatorial público), onde o profissional assistente 

(médico, cirurgião-dentista ou enfermeiro obstetra) emite, obrigatoriamente, o Laudo para 

Solicitação de AIH e após autorização do gestor local é agendado a realização do procedimento. 

Nos procedimentos ambulatoriais, após a consulta em unidades de assistência básica, 

verifica-se a necessidade de consulta especializada e então é emitido encaminhamento para 

consulta em unidade especializada. 

Nos procedimentos realizados em caráter de urgência, o fluxo inicia-se com o atendimento 

de urgência que pode ser no mesmo estabelecimento ou em outro e ainda encaminhado pela Central 

de Regulação, onde houver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

  O Serviço de Faturamento Hospitalar deverá observar além da legislação exigida pelo 

Ministério da Saúde, as portarias do gestor local e atualizações dos sistemas de informações 

obrigatórios. 

 A observância às legislações específicas, evita glosas e perdas dos valores referentes às 

faturas das contas hospitalares e atendimentos ambulatoriais. 

 Em se tratando do processo final dos registros dos atendimentos ambulatorial e hospitalar 

da unidade, faz se necessários que todas as rotinas e protocolos de atendimentos sejam observados 

e seguidos. 

 É importante que os sistemas de informações sejam ajustados às necessidades da unidade, 

lembrando que estes ajustes são alinhados com as necessidades do SUS e a falta de parametrização 

pode gerar retrabalho e penalização devido ao não cumprimento das regras para o envio de remessa 

do faturamento. 
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 Assim, destaca-se a importância de o setor de faturamento trabalhar em parceria como o 

setor de TI e outros responsáveis pelas informações, na identificação inconsistências e gargalos, 

para ocorrer as correções imediatas e adequações de problemas evitando erros e perdas para a 

unidade. 

 A complexidade do trabalho do Setor de Faturamento é muito expressiva, merecendo ser 

administrado com eficiência para a obtenção de resultados que reflitam a realidade do Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU. 

 

 

2.3.2 Proposta de Manual de Rotinas Administrativas para Almoxarifado  

 

Ao tratar do almoxarifado, é importante perceber que a atividade do setor de suprimentos 

de uma unidade de saúde exerce papel primordial para a manutenção da qualidade do atendimento 

prestado ao cliente, influenciando diretamente 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 HEMU 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 HEMU 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: 

1. Possuir sistema informatizado para gerenciamento de estoque; 

2. Manter sintonia com o setor de compras particularmente quando da chegada dos materiais; 
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3. Manter o controle dos estoques em termo de quantidade e valor, minimização das perdas 

por deterioração dos materiais e por desvio de materiais; 

4. Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estado dos materiais 

estocados; 

5. Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos; 

6. Determinar o volume necessário de estoque para um determinado período. 

7. Possuir alto grau de flexibilidade do arranjo físico e utilização adequada do espaço, 

8. Redução da necessidade de equipamentos de movimentação de materiais; 

9. Garantir os requisitos mínimos de segurança individual e coletiva. 

 

 

 Segue o Manual de Rotinas Administrativas para a Gerência de Almoxarifado. 
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA 

GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, DO HOSPITAL 

ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU - 

HEMU 
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA A GERÊNCIA DE 

ALMOXARIFADO 

 

 

O almoxarifado tem como sua maior função de manter a empresa sempre abastecida de seus 

bens de consumo, ou seja, ter uma continuidade no fornecimento de materiais para as diversas 

unidades produtivas e administrativa da empresa.  

 

OBJETIVO: 

Estabelecer normas e procedimentos que assegurem a inspeção, recebimento, 

armazenamento, distribuição e transporte de medicamentos, reagentes e insumos que sejam feitos 

nas condições corretas, conforme instruções do fabricante, normas internas e legislação vigente no 

país. 

 

RESPONSÁVEIS: 

➢ Responsável pelo setor de compras; 

➢ Responsável pelo Almoxarifado; 

➢ Auxiliares de Almoxarifado. 

 

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: 

➢ Mesas; 

➢ Cadeiras; 

➢ Prateleiras; 

➢ Geladeiras; 

➢ Termômetros; 

➢ Computadores; 

➢ Impressora; 

➢ Carrinhos de transporte; 

➢ Sistema para Gestão de estoques 
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INSPEÇÃO E RECEBIMENTO: 

  

Figura 34 - Fluxo de inspeção e recebimento 
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ARMAZENAMENTO: 

Os materiais serão armazenados em prateleiras, evitando contato com as paredes, piso e teto 

e sua exposição direta a qualquer tipo de luz principalmente a solar. 

 

 

Figura 35 - Fluxo de armazenamento 
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ARMAZENAMENTOS DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS: 

O almoxarifado disporá de refrigeradores com temperatura controlada entre 2º e 8ºC 

obedecendo às orientações do fabricante (se os valores ultrapassarem o limite permitido medidas 

corretivas serão tomadas de acordo com plano de contingência da empresa e a ocorrência deve ser 

registrada no Form Almox 002 – controle de temperatura; 

➢ As medições da temperatura dos refrigeradores serão feitas realizadas manualmente em 

Form Almox. 002 – Controle de temperatura; 

➢ As retiradas de produtos termolábeis devem ser programadas visando diminuir as 

variações internas de temperatura; 

➢ Todos os refrigeradores devem ser mantidos limpos e arrumados, e devem ser utilizados 

somente produtos específicos. Não devem ser acondicionados alimentos e nem bebidas; 

➢ Manter as portas das salas de Armazenamento de Termolábeis sempre fechadas. 

 

DISTRIBUIÇÃO: 

A separação e distribuição dos materiais devem seguir o mapa de processo, e alguns passos 

(descritos logo abaixo) com o objetivo de suprir as necessidades dos demais setores da empresa, 

seguindo um cronograma para evitar atrasos e faltas de produtos.  

 

CRONOGRAMA: 

Segue alguns passos: 

➢ Semanalmente, preferencialmente na sexta-feira, realizar verificação do estoque mínimo 

(no sistema) e verificar no almoxarifado os itens necessários para compra para que não tenha falta 

nas requisições da próxima semana; 

➢ Encaminhar ao setor de compras o relatório do estoque mínimo já analisado pelo 

Supervisor de Almoxarifado; 

➢ Separar e entregar em quantidades corretas e com qualidade de acordo com as requisições 

de cada setor que são enviadas pelo sistema; 

➢ Transportar todos os produtos de forma adequada de acordo com normas internas; os 

produtos perecíveis devem ser transportados em caixas térmicas com gelox para garantir a 

integridade do mesmo; 
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➢ Controlar a distribuição de forma eficiente mantendo as quantidades físicas e virtuais 

atualizadas e iguais, fazendo a transferência dos produtos no sistema fortes na data certa, sempre 

antes de entregar as requisições aos setores; 

➢ A separação e distribuição dos produtos também devem obedecer à regra PEPS (Primeiro 

que EXPIRA, Primeiro que SAI); 

➢ Toda quarta feira o supervisor do almoxarifado deve fazer vistoria nos sub estoques para 

verificação da acurácia (se o estoque físico e virtual está batendo) e a real necessidade da entrega 

dos produtos solicitados na requisição da semana. E caso seja constatado que os responsáveis pela 

guarda dos materiais dos sub estoques não estejam controlando os mesmos com o devido 

comprometimento que deve desempenhar, não conformidades serão abertas para serem aplicadas 

as devidas ações corretivas. 

 

DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 

➢ FRP - Formulário de Recebimento de produtos; 

➢ POP - Procedimento Operacional Padrão 

 

REGISTROS: 

➢ Requisições e controle de saídas via sistema; 

➢ Controle de temperatura; 

➢ FRP - Formulário de Recebimento de produtos; 

➢ Formulário de Não conformidade. 

 

 

2.3.3 Proposta de Manual de Rotinas Administrativas para o Patrimônio 

 

O setor que cuida do Patrimônio tem as seguintes competências: 

1. 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; 

2. Realizar inventário físico de bens móveis, que, por lei, deve ser feito anualmente; 

3. Realizar o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com saldo 

físico real das instalações;  
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4. Realizar análise do desempenho das atividades do encarregado do controle através dos 

resultados obtidos no levantamento físico;  

5. 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.  

6. Recebimento da documentação pertinente à incorporação dos bens;  

7. Cadastramento dos bens no Sistema de Patrimônio;  

8. Emissão do termo de responsabilidade;  

9. 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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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA O 

SETOR DE PATRIMÔNIO  
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MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO 

 

OBJETIVO: 

Padronização das rotinas e procedimentos do setor de patrimônio, bem como estabelecer uma 

filosofia para esse importante seguimento da administração, relacionada ao controle físico dos bens 

móveis e imóvel, que na hipótese de o INSTITUTO IBGC, consagrar-se vencedor do chamamento 

nº 01/2021 – SES/Go, firmando o Contrato de Gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu – HEMU, assumirá a responsabilidade sobre o patrimônio do Município correspondente 

a esta Unidade de Saúde.  

Objetiva-se maior rapidez e segurança na recuperação das informações gerenciais, 

possibilitando a empresa realizar sua gestão de forma mais eficaz e segura. 

  

INTRODUÇÃO 

Este manual deverá ser seguido pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – 

HEMU e pelo INSTITUTO IBGC a fim de padronizar os procedimentos relacionados a Patrimônio. 

Dentre as várias atribuições administrativas do Instituto, está a de efetuar aquisição, 

manutenção, controle e desfazimento do seu ativo permanente. A função do controle patrimonial, 

engloba as atividades de recepção, registro, controle, utilização, guarda, conservação, e 

desfazimento dos bens permanentes da unidade, no que diz respeito aos bens móveis.  

Este manual visa orientar as ações do controle patrimonial do Instituto, de forma a tornar essa 

atividade mais dinâmica, eficaz e adequada às atuais políticas de gestão pública e de fiscalização 

externa, atendendo as determinações do Contrato de Gestão. 

 

CONCEITO BÁSICO: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO: 

 

  É o conjunto de direitos e bens, tangíveis e/ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 

formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja 

portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços 

públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. (Resolução 

n° 1.129/08 do Conselho Federal de Contabilidade)  
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SETOR DE PATRIMÔNIO: 

O setor de Patrimônio é um setor que está diretamente ligado a área administrativa, tendo 

como responsabilidade a Gestão dos bens existentes dentro das unidades, independente da origem 

(bens cedidos, locados, doados, comprados etc.), bem como pelo lançamento desses bens em 

sistema, para melhor gerenciamento, físico e contábil.  

Compete ao setor inventariar, registrar e controlar todos os bens existentes dentro da unidade. 

 

INCORPORAÇÃO 

 

Caracteriza-se como incorporação, a inclusão de um bem no acervo patrimonial, bem como 

a adição do seu valor à conta do ativo imobilizado. 

 

Os Materiais permanentes recebidos, mediante qualquer processo de aquisição, devem ser 

incorporados ao Patrimônio antes de serem distribuídos aos setores que irão utilizá-los. É 

competência do setor de Patrimônio, a incorporação dos materiais permanentes adquiridos pelas 

formas previstas neste Manual, utilizando dados de: 

 

1 - Nota Fiscal, ou; 

2 - Nota de Empenho; 

3 - Manual e prospecto de fabricante, para material adquirido; 

4 - Certificado, termo ou documento de doação ou cessão, para quadros e obras de arte; 

5 - Comprovante de doação ou cessão, para os demais bens; 

6 - Termo ou documento comprovante de permuta de bens; 

7 - Guia de Produção Interna, para os bens gerados por produção interna, com estimativa de custo 

de produção ou valor de avaliação. 

 

Quanto à sua natureza e finalidade os materiais, são classificados conforme aspectos e 

critérios de classificação em naturezas de despesas contábeis, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

instituída pela Portaria nº448 de 13 se setembro de 2002 

(https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754) 

 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754
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FATOS GERADORES: 

A incorporação de materiais permanentes que compõem o Patrimônio tem como fatos 

geradores a compra, a permuta, a doação, a avaliação, a apropriação, a locação, o comodato e a 

transferência. 

 

COMPRA:  

É a incorporação de um bem que tenha sido adquirido com recurso do contrato de gestão 

estabelecido ou recurso próprio do Instituto. 

A compra de bens móveis processar-se-á diretamente pelo INSTITUTO IBGC e Unidades 

Administrativas, através da Gerência responsável por essa atividade, que obrigatoriamente deverá 

encaminhar ao Patrimônio a nota fiscal do referido evento para fins de atesto e tombamento. 

 

INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO: 

É a incorporação de um bem doado por terceiro, em caráter definitivo, sem envolvimento de 

transação financeira. 

O recebimento de doações será autorizado pelo presidente do INSTITUTO IBGC a quem o 

mesmo delegar, cabendo à Gerência Setorial de Patrimônio proceder às etapas de incorporação do 

bem recebido. 

 

 AVALIAÇÃO: 

A necessidade de avaliação decorre da identificação de um bem reconhecidamente, que não 

dispõe de documentação específica (nota fiscal). 

A constatação da existência desses bens, geralmente ocorrerá nas seguintes situações: 

- Na ocasião do levantamento físico dos bens patrimoniais; 

- Quando da execução de vistorias e auditagens pela Coordenação do Patrimônio; 

- Outras quaisquer situações que identifique a existência de um bem sem documentação 

específica. 

A avaliação será realizada por meio de comissão, constituída para esse fim, composta por 

representantes da Coordenação de Patrimônio do Instituto e de representantes do Patrimônio de 

outras unidades, sempre levantando a descrição do bem, marca, modelo, n° de série e estado de 

conservação. Caso os bens não possuam nota fiscal e nem valores junto ao Patrimônio de origem 
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comunicar qual valor que deverá ser dado aos bens levantados, caso de não darem respostas com 

valores incluir com o valor simbólico de R$ 1,00. 

Após a conclusão da avaliação dos bens e de acordo com as informações da Comissão, a 

Unidade Administrativa, através de sua Coordenação de Patrimônio, fará a inclusão na sua carga 

patrimonial, informando/descrevendo todos os dados necessários dos bens. 

 

APROPRIAÇÃO: 

É a incorporação de um bem patrimonial fabricado ou construído, realizada mediante a 

identificação precisa de seu valor, através da apropriação de seu custo de produção ou fabricação. 

Caberá à Unidade Administrativa na qual o bem foi confeccionado, a emissão de uma 

planilha de custos, com a assinatura dos responsáveis por sua fabricação, contendo todos os dados 

financeiros referentes à aquisição de matéria-prima, despesa de pessoal, encargos financeiros, 

materiais diversos, serviços de terceiros e outros custos de produção despendidos na sua fabricação. 

Caberá à Unidade Administrativa responsável pelo recebimento do bem proceder às etapas 

de incorporação em sua carga patrimonial, bem como a emissão do Termo de Responsabilidade ao 

responsável por ela. 

 

LOCAÇÃO: 

É a incorporação temporária, para fins de inclusão no cadastro geral, dos bens pertencentes 

a terceiros que estejam alugados ou arrendados, que ficarão em condição especial até que haja a 

devolução dos mesmos ao término do contrato. 

Os bens locados ao INSTITUTO IBGC deverão ser objetos de rigorosa vistoria, antes do 

recebimento e antes da devolução, com vista à apuração de seu estado de conservação e de 

eventuais danos ocorridos no decorrer do período de locação. 

 

 

 

COMODATO: 

É a incorporação temporária, para fins de inclusão, no cadastro geral de bens pertencentes a 

terceiros, emprestado para o Município a título gratuito por tempo determinado. 
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TRANSFERÊNCIA: 

É a incorporação de bens movimentados de uma Unidade Administrativa para outra, em 

caráter definitivo. 

Constatada a necessidade de transferir um bem, a Unidade Administrativa transferidora 

solicitará à Gerência do Patrimônio a baixa justificada do referido bem, da sua carga patrimonial, 

e encaminhará cópia do processo de transferência, submetendo a priori à autorização da autoridade 

competente da SMS. 

 

RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

Recebimento 

É o ato pelo qual o material solicitado é recepcionado, em local previamente designado, 

ocorrendo nessa oportunidade apenas a conferência quantitativa, data de entrega e, firmando na 

ocasião, a transferência da responsabilidade pela guarda e conservação do bem, do fornecedor para 

a Unidade Administrativa que o recebeu. 

A prova desse recebimento dá-se através da assinatura do canhoto da nota fiscal. 

  

Aceitação 

Dá-se quando o material recebido é inspecionado, por servidor habilitado, verificando sua 

compatibilidade com o contrato de aquisição e, estando conforme, dando o aceite na nota fiscal ou 

em outro documento legal para entrega. 

Após conferência e recebimento da nota pelo setor de compras ou almoxarifado, estes devem 

repassar cópia da nota fiscal do bem ao setor de patrimônio, ao qual compete o recebimento de 

bens móveis adquiridos.  

Ao dar entrada no Almoxarifado, o bem deve estar acompanhado de: 

➢ No caso de permuta, pelo Termo de Permuta ou outro documento que permita o registro do 

bem no Sistema de Controle de Material; 

➢ No caso de recebimento em doação, pelo Termo de Doação ou; 

➢ No caso de avaliação, pelo parecer da comissão criada para esse fim; 

➢ No caso de locação, pelo contrato onde devem constar os bens locados com suas 

características, estado de conservação e valores, assinado pelas partes de acordo com o que 

determina a lei; 
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➢ No caso de comodato, por algum documento da empresa remetida ao Instituto que tenha 

relação dos bens com descrição, estado de conservação e valores dos mesmos; 

➢ No caso de transferência, pelo termo de transferência entre as Unidades, ver anexo II. 

 

É imprescindível que no ato do recebimento do bem tenha um colaborador com 

conhecimento técnico para avaliar o estado de conservação e integridade do equipamento/bem. 

 

Tombamento 

Essa etapa consiste na formalização da inclusão física de um bem patrimonial no acervo, 

realizado através da atribuição de um número de tombamento, da marcação física, e do 

cadastramento de dados. Importante no momento do cadastro em planilha ou sistema descrever 

minuciosamente o bem conforme nota fiscal, caso não tenha nota fiscal, descrever visualmente, 

conforme exemplo abaixo: 

Cada bem tombado deverá ter uma classificação, denominada conta contábil, são elas: 

Benfeitorias, móveis, equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, software etc. A 

cada material de acordo com a finalidade para a qual foi adquirido. O valor do bem a ser registrado 

é o valor constante do respectivo documento de incorporação. 

O Tombamento identifica cada material permanente com um número único de registro 

patrimonial, denominado número de registro. 

As nomenclaturas para identificação para constar na plaqueta dos bens permanentes deverão 

obedecer às orientações registradas em documento específico emitidas pela SEMUSA.  

 

MOVIMENTAÇÃO: 

Distribuição 

 

Caracteriza-se como movimentação de bens patrimoniais o conjunto de procedimentos 

relativos à distribuição, remanejamento, saída provisória, empréstimo, e arrendamento a que os 

mesmos estão sujeitos, no período decorrido entre sua incorporação e desincorporação. 

Compete ao Setor de Patrimônio, a primeira distribuição de material permanente recém 

adquirido, de acordo com a destinação dada no processo administrativo de aquisição 

correspondente. 
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A movimentação de qualquer bem móvel, tem como pré-requisito a solicitação ao Patrimônio 

e assinatura em protocolo de movimentação e posterior no preenchimento do Termo de 

Responsabilidade. 

 

Remanejamento 

O setor que irá transferir o bem solicita ao Patrimônio, via e-mail a movimentação 

informando os seguintes dados: número de registro do bem, as características físicas do bem e 

número de série caso possua, marca e modelo. Após solicitação é realizado a movimentação do 

bem pelo Patrimônio, que posteriormente atualizar o Termo de Responsabilidade providenciando 

a respectiva assinatura. 

Os bens que foram restituídos ao Patrimônio ficam sob sua guarda e administração, e serão 

objetos de análise para determinar baixa ou remanejamento para outros setores. 

 

Saída provisória 

Caracteriza-se pela movimentação de bens patrimoniais para fora da instalação ou 

dependência onde estão localizados, em decorrência da necessidade de conserto, manutenção, 

empréstimo ou da sua utilização temporária por outra Unidade Administrativa, quando 

devidamente autorizado. 

Qualquer que seja motivo da saída provisória deverá ser autorizada pelo Patrimônio da 

Unidade onde o bem está alocado. 

A saída de veículo, quando de interesse do serviço, não é caracterizada como saída provisória, 

devendo ser efetuada de acordo com procedimento adotado por cada Unidade Administrativa. 

 

CONTROLE FÍSICO 

É o conjunto de procedimentos, adotados pelo Setor de Patrimônio, voltado à verificação da 

localização, do estado de conservação, bem como do prazo de validade do contrato de seguros dos 

bens patrimoniais. 

O controle físico tem caráter permanente, em decorrência da própria necessidade e 

acompanhamento da posição físico-financeira do ativo imobilizado de cada Unidade 

Administrativa do Instituto. 
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CONTROLE DE LOCALIZAÇÃO 

Consiste na verificação sistemática do local onde está situado o bem, deve ser realizada a 

cada 90 dias, ocasião em que se publica a relação do patrimônio atualizada no sítio eletrônico do 

INSTITUTO IBGC, e envia a Relação dos Bens à Administração da SMS ou conforme for a 

necessidade, nos setores, com vista à determinação fidedigna das informações existentes no 

cadastro sobre a localização. 

A divergência constatada entre a localização real dos bens e a que constar no relatório de 

cadastro, deve ser imediatamente corrigida pelo Setor de Patrimônio, sendo emitida uma 

notificação ao Setor que foi constatada a divergência, por não comunicar a retirada de bens sob sua 

guarda.  

 

CONTROLE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Consiste no acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, 

objetivando manter sua integridade física, observando-se a proteção do bem contra agentes da 

natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros 

agentes que possam reduzir a sua vida útil. 

O setor ao qual possui o bem deverá informar ao Patrimônio quanto às quaisquer avarias 

onde será apurado se ouve dolo ou foi decorrido de sua utilização. Se constatado pelo Setor de 

Patrimônio em conjunto com outro profissional que houve dolo no dano do bem o setor responsável 

será notificado para ressarcimento. Caso não haja dolo na avaria do bem, deverá ser encaminhado 

para setor de Patrimônio pela chefia imediata um comunicado interno informando o fato, com 

fotografias para prestação de conta ao Instituto do dano ocorrido. 

A verificação do estado físico dos bens será realizada mediante inventários locais periódicos, 

realizados por iniciativa do Setor de Patrimônio, ou no decorrer do inventário anual, podendo ser 

identificadas as seguintes condições de conservação: 

➢ Ótimo: Refere-se ao bem comprado e que se encontra com menos de 6 meses de 

uso; 

➢ Bom: É o bem que embora com mais de um ano de adquirido esteja em plena 

atividade, sendo utilizado de acordo com as suas especificações técnicas e capacidade operacional; 

➢ Regular: É o bem que está avariado, sendo viável economicamente a sua 

recuperação, ou seja, o valor de sua recuperação não ultrapassa 50% de seu valor de mercado; 
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➢ Inservível: É aquele bem que está avariado, não sendo recomendado, sob o ponto 

de vista econômico, a sua recuperação. Nos casos em que a vistoria constatar qualquer mudança 

na situação atual do bem, em relação a que está registrada, o Setor de Patrimônio pode alterar a 

informação contida no mesmo, informando a nova situação do estado de conservação. 

 

INVENTÁRIO  

Inventário é o procedimento administrativo que se constitui no levantamento físico e 

financeiro de todos os bens móveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita 

compatibilização entre o registrado e o existente, bem como sua utilização e o seu estado de 

conservação. Verifica-se nesse momento a integridade, a correta afixação da plaqueta de 

identificação e se o bem está ocioso ou se apresenta qualquer avaria que o inutilize.  

O controle físico é essencial para esta atividade, pois assegura que todos os bens estejam em 

seus devidos lugares, e ao emitir o inventário em planilha ou sistema, para prestação de conta, ao 

setor fiscalizador os dados estejam fidedignos. O inventário deve ser encaminhado anualmente ou 

conforme determinar o contrato de gestão, contendo os seguintes dados: 

➢ Capa 

➢ Sumário 

➢ Ofício 

➢ Declaração 

➢ Relação de bens comodatos (Descrição, marca, modelo, número de série, status, 

localização e valor); 

➢ Relação dos bens oriundo do contrato de gestão (Descrição marca, modelo, número 

de série, status, localização e valor); 

➢ Estar assinado em todas as folhas pelo responsável do setor de patrimônio e 

diretores. 

Segundo a Lei 4.320/64, lei federal, que instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. Este artigo estabelece que os inventários dos bens móveis devem ser analíticos, 

ou seja, descrevendo-se os elementos do bem, física e financeiramente, para após fazer-se a 

conferência com a escrituração contábil.  
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AUDITORIA 

É um conjunto de procedimentos realizados pelo Setor de Patrimônio com ou sem prévio 

aviso, comparando os dados constantes no cadastro com a situação real verificada nos setores. 

A auditoria não tem caráter punitivo, e sim preventivo e orientativo, salvo aqueles casos em 

que for constatada má fé. Neste caso, o Setor de Patrimônio comunicara a Gerência da unidade 

para a instauração de inquérito administrativo para averiguação das causas do evento e 

responsabilização dos implicados. 

O colaborador será responsabilizado civilmente sempre que constatada sua culpa ou dolo por 

irregularidade com bens de propriedade ou sob responsabilidade do Instituto, independente das 

demais sanções administrativas e penais cabíveis. A apuração de irregularidades será realizada 

conforme orientações do Setor Jurídico. As inconsistências apuradas serão mencionadas na 

notificação  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS SETORES  

O colaborador e usuário contínuo de um bem patrimoniado é denominado responsável, a ele 

cabe a responsabilidade pela utilização, guarda e conservação, respondendo perante o setor 

fiscalizador por seu valor e por irregularidades ocorridas pelo uso em desacordo com as normas 

constantes deste Manual. Os colaboradores e usuários devem: 

➢ Assinar o Termo de Responsabilidade TR, relativo aos bens distribuídos e 

inventariados na unidade; 

➢ Realizar conferência periódica (parcial ou total), sempre que julgar conveniente e 

oportuno, independentemente dos inventários; 

➢ Manter controle da distribuição interna e externa de bens de sua Carga Patrimonial, 

bem como do período de garantia destes; 

➢ Não deixar que saia bem sob sua responsabilidade, sem consentimento do 

Patrimônio; 

➢ Supervisionar as atividades relacionadas com o bom uso e guarda dos bens 

localizados em seu Setor; 

➢ Encaminhar, imediatamente após o seu conhecimento, ao Patrimônio, comunicação 

sobre avaria ou desaparecimento de bens. 
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RESPONSABILIDADE DE TODOS QUANTO AOS BENS 

➢ Dedicar cuidado aos bens do acervo patrimonial, bem como ligar, operar e desligar 

equipamentos conforme as recomendações e especificações de seu fabricante; 

➢ O emprego ou a operação adequada de equipamentos e materiais; 

➢ Adotar e propor à chefia imediata, providências que preservem a segurança e 

conservação dos bens móveis existentes em sua unidade; 

➢ Manter os bens de pequeno porte em local seguro; 

➢ Comunicar, o mais breve possível, à Gerência imediata a ocorrência de qualquer 

irregularidade envolvendo o Patrimônio, providenciando, em seguida, a comunicação escrita. 

 

IRREGULARIDADES 

Considera-se irregularidade, toda ocorrência que resulte em prejuízo ao Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU e ao INSTITUTO IBGC, relativo a bens de sua 

propriedade, podendo ser constatado por qualquer colaborador no desempenho do seu trabalho ou 

resultante de levantamentos em inventários. 

 

 

AS IRREGULARIDADES PODEM OCORRER POR 

 

➢ Extravio: desaparecimento de bem ou de seus componentes; 

➢ Sinistro: ocorrência de prejuízo ou danos em bens (Incêndio, inundações etc.); 

➢ Avaria: danificação parcial ou total de bem ou de seus componentes; 

➢ Inobservância de prazos de garantia; 

➢ Mau uso: emprego ou operação inadequada de equipamento e material, quando 

comprovado o desleixo ou a má-fé. 

 

É dever da chefia do setor a qual possui bens comunicar imediatamente o setor de Patrimônio 

e à Gerência de que faz parte, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus 

cuidados. 
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A comunicação de bem desaparecido ou avariado deve ser feita de maneira circunstanciada, 

por escrito, em comunicado interno, sem prejuízo de participações verbais que, informalmente, 

antecipem a ciência dos fatos ocorridos. 

O Setor de Patrimônio deve realizar imediatamente verificação da irregularidade 

comunicada. No caso de ocorrência envolvendo sinistro ou uso de violência (roubo, arrombamento 

etc.) e/ou que venha a colocar em risco a guarda e segurança dos bens móveis, deve ser adotada, 

de imediato, pelo Patrimônio, as seguintes medidas adicionais: 

➢ Coletar informações sobre o ocorrido, testemunhas, narração do fato; 

➢ Tirar foto do bem danificado e local; 

➢ Se direcionar a uma delegacia para realizar um Boletim de Ocorrência (em caso de 

danos físicos e crime); 

➢ Informar ao setor fiscalizador os danos ocorridos mediante ofício anexando o 

Boletim de Ocorrência e imagens; 

Sendo constatada, durante realização de inventário de verificação, a irregularidade de falta 

de aceite, no respectivo documento de transferência de carga patrimonial, o Setor de Patrimônio 

deve suspender o direito do responsável, de movimentar Carga Patrimonial, até a regularização da 

situação. 

No caso de irregularidade por avaria, se o inventariante concluir que a perda das 

características do material decorreu do uso normal ou de outros fatores que independem da ação 

do usuário, será procedida a baixa patrimonial, desde que receba laudo atestando o fato, avaliado 

por um técnico e com assinatura do responsável do bem. 

Será emitido um Termo de Guarda e Responsabilidade à Secretaria de Saúde destinando o 

bem sem utilidade para unidade. 

No caso de avaria resultante de utilização inadequada de equipamentos e materiais, quando 

comprovado o desleixo ou a má-fé, o Setor de Patrimônio deve apresentar a irregularidade para 

avaliação do Jurídico, e: 

➢ Repor outro bem novo com as mesmas características, a bem da administração 

pública; 

➢ Apresentar justificativas da avaria, o que será considerado, preliminarmente, como 

irregularidade. 
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➢ Quando se tratar de material, cuja seja "jogo", "conjunto" ou "coleção", suas peças 

ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por outras com as mesmas 

características, de forma a preservar a funcionalidade do conjunto. Havendo impossibilidade de 

recuperação ou substituição, as peças devem ser indenizadas pelo valor de avaliação tratado neste 

Manual. 

O Setor de Patrimônio deve comunicar e apresentar os relatórios sobre constatações de 

irregularidades não sanadas a Gerência Administrativa, para que sejam elas levantadas a qualquer 

tempo ou inventariadas. 

 

DESINCORPORAÇÃO 

É a operação de baixa de um bem pertencente ao acervo patrimonial do Instituto, e 

consequente retirada do seu valor do ativo imobilizado. 

Considera-se baixa patrimonial, a retirada de bem da carga patrimonial da Unidade mediante 

baixa no sistema e devolução mediante Termo de Guarda e Responsabilidade, registro da 

transferência deste para o controle de bens baixados, feita exclusivamente pelo Patrimônio. 

O Número de Patrimônio de um bem baixado não será aproveitado para qualquer outro bem. 

A baixa patrimonial pode ocorrer por quaisquer das formas a seguir: 

➢ Alienação; 

➢ Permuta; 

➢ Perda Total; 

➢ Comodato; 

➢ Transferência; 

➢ Sinistro; 

➢ Baixa dos bens do cadastro. 

 

De acordo com o direito administrativo brasileiro, entende-se como alienação a transferência 

de propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de venda, permuta, doação, dação em 

pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Qualquer dessas formas 

de alienação pode ser usada pela Administração, desde que satisfaça as exigências administrativas, 

porém algumas descritas acima se referem a imóveis, portanto não vamos abordá-las neste manual. 
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Alienação 

A alienação de bens está sujeita à autorização emanada pela Autoridade Pública da Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás, responsável pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - 

HEMU perante ao INSTITUTO IBGC, no qual dependerá de avaliação prévia feita por comissão 

de licitação via leilão ou outra modalidade prevista. A avaliação prévia será feita considerando-se 

o preço de mercado ou, na impossibilidade de obtê-lo, pelo valor histórico corrigido ou valor 

atribuído por avaliador competente. 

 

Permuta 

Desincorporação de um bem patrimonial pertencente a unidade gerida está sujeita à 

autorização emanada pela Autoridade Pública da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, 

responsável pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, perante o 

INSTITUTO IBGC. Constatada a viabilidade de desincorporação de um bem, que tenha como fato 

gerador a permuta, a unidade administrativa interessada na desincorporação do referido bem, 

encaminha ao Patrimônio responsável, correspondência solicitando a possível autorização do 

evento. Nessa correspondência deverá conter todos os informes referentes às características do 

bem. 

Somente após comunicação e autorização do setor fiscalizador o setor de Patrimônio poderá 

realizar a desincorporação do bem. 

 

Perda total 

Consiste na formalização, para fins contábeis, da desincorporação de bens que já não existem 

fisicamente por terem sido objeto dos eventos a seguir, ou que os mesmos, existindo fisicamente, 

estão em elevado estado de inservibilidade, submetido também à deliberação da Autoridade 

Pública da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, responsável pelo Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU, pelo INSTITUTO IBGC. 

➢ Roubo, furto ou qualquer outro tipo de desaparecimento; 

➢ Acidente de qualquer natureza; 

➢ Sinistro de qualquer natureza; 

➢ Demolição ou destruição provocada por iniciativa da unidade ou por colaboradores. 
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As ocorrências, em quaisquer dos fatos supra, excetuando-se as duas últimas hipóteses, 

ensejarão por parte da Unidade Administrativa onde o bem se encontra localizado o seguinte: 

➢ Instauração de inquérito para averiguação das causas do evento e apuração de 

responsabilidade, quando for o caso; 

➢ Remessa da cópia do processo à Gerência do Patrimônio; 

➢ Acionamento das companhias de seguro nos casos em que as causas dos eventos 

sejam cobertas por apólices. 

 

Comodato 

Desincorporação dos bens pertencentes ao Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

- HEMU, que tenha sido cedido a uma entidade qualquer, sem envolvimento de transação 

financeira, devidamente autorizada pela Autoridade Pública da Secretaria Estadual de Saúde de 

Goiás. Nestas desincorporações deverá o Setor de Patrimônio relacionar todos os bens do 

COMODATO que irão ser entregues no Termo de Transferência Guarda e Responsabilidade – 

TTGR para que o responsável pela empresa assine o recebimento, eximindo a unidade de qualquer 

responsabilidade. 

 

Sinistro 

Desincorporação de um bem que tenha seu estado de conservação totalmente danificado por 

incêndio, inundação, esmagado por queda de árvore ou assemelhados. Após ter sido notificado à 

Autoridade Pública da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, e recebido o manifesto positivo do 

órgão.  Nestes casos relacionar os bens em uma TTGR, anexar Boletim de Ocorrência e laudo 

informando o estado (parecer técnico assinado por engenheiro ou técnico) e as avarias e encaminhar 

a Gerência de Patrimônio. 

  

Transferência 

Desincorporação de um bem que tenha sido transferido de uma unidade administrativa para 

outra do mesmo sistema, em caráter definitivo. Autorizada pela Autoridade Pública da Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás. Relacionar os bens no TTGR e encaminhar ao responsável do destino 

para que assine o documento. 
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PROCEDIMENTO DE BAIXA DOS BENS DO CADASTRO 

A desincorporação de bens não enseja a exclusão dos mesmos do cadastro geral. Existem, 

entretanto, situações em que os dados dos bens são excluídos definitivamente do cadastro, não 

havendo razão ou interesse de manter suas informações. 

A baixa definitiva de bens ocorrerá nas seguintes situações: 

➢ Erro no número de tombamento (erro de cadastro); 

➢ Incorporação de bens inexistentes (erro de cadastro); 

➢ Devolução de bens ao setor de origem ou fiscalizador (ociosos, inservíveis etc.); 

➢ Sinistro; 

➢ Transferências; 

➢  Perda total; 

➢ Permuta; 

➢ Alienação. 

 

DEPRECIAÇÃO 

Os Bens Patrimoniais devido ao seu uso e pelo desgaste natural do tempo sofre 

desvalorização de seu valor original, essa desvalorização recebe em termos técnicos o nome de 

depreciação. 

“Conforme a legislação, depreciação é a diminuição do valor dos bens tangíveis ou 

Intangíveis, por desgastes, perda de utilidade por uso, ações da natureza ou obsolescência”. 

 

Com exceção de terrenos e alguns outros itens, os elementos que integram o ativo permanente 

tem um período de vida útil limitado, dessa forma, o desgaste ou obsolescência desses bens devem 

ser registrados em conta própria retificadora de depreciação, a fim de apresentar o verdadeiro valor 

dos ativos fixos nas demonstrações elaboradas pela contabilidade. 

Para depreciação, a base é a divisão de seu valor contábil pelo prazo de vida útil do bem, 

observando-se que serão incluídas no valor contábil, bem como no valor da conta de depreciação, 

os valores resultantes de reavaliações na forma da lei 4320/64 em seu art.148, inciso V. 

Mesmo não sendo prática comum, o cálculo da depreciação e seu cômputo no balanço 

econômico das instituições, a Lei nº 4.320/64, em seu art. 108 cita que as previsões para 

depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. 
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Os valores correspondentes às depreciações anuais sobre os bens móveis do Poder Público 

não serão objeto de registros na contabilidade do INSTITUTO IBGC visto não fazerem parte do 

seu Imobilizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este manual passa a ser uma ferramenta de orientação relevante para os gestores e 

colaboradores. A execução dos procedimentos de incorporação, movimentação, baixa, alienação, 

desfazimento e inventário descritos aqui, proporcionam ao Instituto um efetivo controle do seu 

acervo patrimonial, possibilitando identificar física e contabilmente os seus bens, evitando 

desperdícios e partindo para um controle de gastos voltado à eficiência administrativa. 

No caso de gestão patrimonial de clientes é de suma importância, que o responsável pelo 

Patrimônio em conjunto com a diretoria solicite o Inventário dos bens existentes no local. No 

recebimento, do inventário é imprescindível que os bens sejam reavaliados em conjunto com 

representantes do cliente. 

Visto que o controle de bens permanentes é uma gestão que envolve a contabilidade verifica-se 

que todos os detentores de bens são responsáveis civil e penalmente, cabendo ao Setor de 

Patrimônio realizar o gerenciamento. 

 

 

2.3.4 Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos 

 

 Neste item o IBGC apresenta a proposta para o Manual de rotinas para administração 

financeira e gestão de custos, como segue: 
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MANUAL DE ROTINAS PAA ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA  
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MANUAL DE ROTINAS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVO 

 Estabelecer as rotinas e procedimentos para monitoramento e avaliação do gerenciamento 

dos recursos e estabelecer uma filosofia padrão para nortear as atividades relacionadas à gestão 

financeira. 

Objetiva-se a eficiência e a eficácia na realização dos procedimentos a fim de garantir 

confiabilidade, tempestividade e coesão nos dados e informações necessários para subsidiar a 

tomada de decisões na aplicação assertiva dos recursos. 

  

INTRODUÇÃO  

 Este manual deverá ser seguido pela UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 

24h José Póvoa Mendes, sob a gestão do INSTITUTO REGER e pelos escritórios de apoio, a fim 

de padronizar os procedimentos relacionados à gestão financeira.  

Dentre as várias atribuições administrativas da Unidade gerida pelo Instituto está a gestão 

financeira, responsável pelo recebimento e aplicação dos recursos financeiros por meio de 

mecanismos gerenciais eficientes, definição dos processos de trabalho, informatização das rotinas, 

dimensionamento e estabelecimento de metas e verificação dos resultados.  A função deste manual 

é nortear e orientar as ações do controle financeiro assegurando às unidades a apresentação dos 

resultados planejados de modo que eventuais desvios possam indicar o redirecionamento das ações 

e por fim garantir o cumprimento das políticas da gestão pública com a eficiência da gestão privada. 

 

CONCEITOS BÁSICOS 

RECURSOS PÚBLICOS 

A Resolução n° 1.129/08 do Conselho Federal de Contabilidade trata das Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor. 

 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

O departamento financeiro é o setor que executa a gestão dos recursos financeiros e 

orçamentários, através de ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, 

análise e controle das atividades financeiras da unidade.  



 

169 
 

 A ele compete às atividades de contas a receber, contas a pagar, movimentação e controle 

bancário, planejamento financeiro e orçamentário, tesouraria, fechamento contábil, arquivo, 

prestação de contas, obrigações assessórias e auditoria. 

 

LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MATERIAIS, 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CUSTOS SALARIAIS. 

 A aprovação das compras de materiais, contratação de serviços e verbas salariais dar-se-á 

com base no orçamento aprovado pelo Conselho de Administração Específico do INSTITUTO 

REGER e deverá ser controlada através de planilhas de apoio para acompanhamento dos saldos. 

 

CONTAS A RECEBER  

Controle de todas as receitas oriundas de repasses previstos no contrato de gestão inerentes 

ao custeio e investimentos (projetos, obras e aquisição de equipamentos, mobiliários etc.), doações 

recebidas e recebimento de serviços prestados a instituições privadas (particulares) e a instituições 

públicas, Municipais, Estaduais e Federais. 

Lei 9.637 de 15 de maio de 1.998 - Art. 12. Às Organizações Sociais poderão ser destinados 

recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

 

CONTAS A PAGAR  

Controle e execução de todos os pagamentos a serem realizados a fornecedores, prestadores 

de serviços, despesas salariais, férias, décimo terceiro salário, encargos, benefícios etc., impostos, 

taxas e tarifas bancárias, fundo fixo, dentre outros. 

 

MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE BANCÁRIO  

Controle de todas as contas bancárias utilizadas para movimentação de recursos - entradas 

e saídas de recursos financeiros, bem como aplicações financeiras, rendimentos sobre aplicações 

financeiras, cobrança de taxas e tarifas bancárias, convênios, estornos, saldos etc. e recebimentos 

de valores de serviços. 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO  

Elaboração de orçamentos, fluxos de caixa, demonstrativos e outros relatórios que 

subsidiem a análise de alternativas para aplicação assertiva dos recursos, conforme percentuais 

descritos na dotação orçamentária prevista no Contrato de Gestão. 

 

FECHAMENTO CONTÁBIL  

Preparação e envio de documentação e informações necessárias e pertinentes a 

contabilidade. Análise de relatórios, balancetes, razão e livro diário, validação das informações 

para o encerramento contábil, publicação de balanços. 

 

ARQUIVO  

Controle e guarda de toda documentação referente aos processos de pagamentos, extratos 

bancários, relatórios, prestações de contas, dentre outros. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  

Elaboração e envio de relatórios e demonstrativos gerencias à Diretoria, Gestores 

Corporativos e Superintendência. 

Elaboração e entrega de informativos: SIPEF, publicação de fluxos de caixa mensal no 

portal da SMS, entrega de demonstrativos de encerramentos mensais (balancetes, livro razão, 

resumo folha de pagamento, extratos bancários, etc.), publicação do balanço patrimonial, 

apresentação dados e informações aos órgãos controladores, em atendimento aos preceitos 

estabelecidas no Contrato de Gestão e na Legislação pertinente. 

 

AUDITORIA 

Responsável pela auditoria interna nos processos de pagamentos enviados pelos 

departamentos de contratos, suprimentos, departamento pessoal, impostos e fundo fixo. 

Responsável também pelo acompanhamento e fornecimento de documentações, dados e 

informações aos auditores externos (auditoria independente, auditorias/fiscalizações AGR - 

Agência Goiana de Regulação e TCE – Tribunal de Contas Estadual).  
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COMUNICAÇÃO  

Todos os assuntos e temas tratados entre os setores deverão ser formalizados através e-

mails ou Comunicação Interna, promovendo um bando de registros das informações acerca dos 

procedimentos do Departamento Financeiro. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MATERIAIS, 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E VERBAS SALARIAIS: 

 

COMPRA DE MATERIAIS 

A liberação orçamentária das compras ocorrerá com base no orçamento de custeio aprovado 

pela Diretoria e Conselho de Administração Específico, devendo ser controlada através do registro 

dos valores dos processos de compras em planilha de apoio para acompanhamento dos saldos 

orçamentários.  

Observar-se-á as seguintes informações:  número do processo; conta de custo (tipo de 

despesa), TR – Termo de Referência e orçamentos apresentados pelos fornecedores, tipo de 

produto, valor unitário e valor total expresso na ordem de compra de acordo com o fechamento 

(menor preço) do portal de cotações, documentação hábil do fornecedor, conforme Regulamento  

próprio do INSTITUTO REGER  para Compras, Contratações de Obras e Serviços e 

Alienações de Bens, aprovado pela Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE/GO, carimbo, 

data de assinatura e assinatura do gestor de suprimentos e gerência administrativa, nos campos a 

eles destinados. 

Em caso de erros ou inconformidades, elaborar-se-á um despacho à área responsável, 

solicitando revisão e correção. 

Uma vez excedido o valor da rubrica, deve-se elaborar um despacho (conforme modelo 

adotado pela unidade) e anexar ao processo informando a indisponibilidade orçamentária. 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS 

A liberação orçamentária dos processos de contratação de serviços ocorrerá com base no 

orçamento aprovado pela Direção, devendo ser controlada através da planilha de contratos 

vigentes, a qual deverá conter todos os contratos em vigência, identificar o prestador de serviços, 

prazo de execução, valor total e valor mensal, conta de custo (tipo de serviço).  

Observar-se-á as seguintes informações:  número do processo, TR – Termo de Referência e 

orçamentos apresentados pelos prestadores de serviços, tipo de serviço, valor unitário e valor total 

expresso na ordem de serviços de acordo com o orçamento vencedor (menor preço), documentação 

hábil do prestador de serviços (contrato social e alterações, validade das certidões, etc), conforme 

o Regulamento de Contratação de Serviços citado anteriormente, carimbo, data de assinatura e 

assinatura do gestor de contratos e gerência administrativa, nos campos a eles destinados. 

No campo destinado para o despacho do setor financeiro, deverá ser descrita a aprovação ou 

não do serviço. Em caso de liberação, deve-se informar o código para a dotação orçamentária, 

conforme tabela específica (pré-definida), e caso não seja aprovado, deverá ser feita justificativa. 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS 

A liberação orçamentária dos processos de contratação de serviços emergenciais e eventuais 

ocorrerá de acordo com a urgência e disponibilidade de recursos.  

Observar-se-á as seguintes informações:  número do processo; TR – termo de referência e 

orçamentos apresentados pelos prestadores, tipo de serviço, valor unitário e valor total expresso na 

ordem de serviços de acordo com o orçamento vencedor (menor preço), documentação hábil do 

prestador de serviços (contrato social e alterações, validade das certidões, etc.), carimbo, data de 

assinatura e assinatura do gestor de contratos e gerência administrativa, nos campos a eles 

destinados. 

No campo destinado para o despacho do setor financeiro, deverá ser descrita a aprovação ou 

não do serviço. Em caso de autorização, deve-se informar o código para a dotação orçamentária, 

conforme tabela específica (pré-definida), e caso não seja aprovado, deverá ser feita justificativa. 

 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE RUBRICAS 

Caso a rubrica de uma despesa tenha seu saldo “zerado” poderá ser realizada a movimentação 

de saldo entre rubricas, desde que essa transferência não exceda o saldo total (saldo final) do 
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orçamento aprovado, devendo-se avaliar a necessidade e conveniência de tal forma que torne 

imprescindível a transferência, sendo descrito no processo a justificativa da necessidade de 

remanejamento orçamentário.     

 

CONTAS A RECEBER:  

Registro e controle das receitas 

Registra e controla (via sistema de gestão e planilhas de apoio) todas as receitas oriundas de 

repasses previstos no Contrato de Gestão inerentes ao custeio e investimentos (projetos, obras e 

aquisição de equipamentos, mobiliários etc.), rendimentos sobre aplicações financeiras, doações 

recebidas e receitas oriundas de serviços prestados a instituições privadas (particulares). 

  

Custeio 

 Conferência dos valores descritos nas “Ordem de Pagamentos” e demonstrativos mensais de 

repasse de valores, confrontando com o valor expresso no contrato de gestão, a fim de garantir o 

cumprimento do valor total pactuado. 

 

Investimentos  

Emissão de planilhas de apoio para controlar a recepção e aplicação de recursos destinados 

aos investimentos, mantendo arquivo das Ordens de Pagamentos e cópias das notas fiscais de 

produtos/equipamentos, obras e serviços, para emissão do relatório final de prestação de contas 

especifica.  

 

Rendimentos sobre aplicações 

Conferência e controle dos valores oriundos de rendimentos sobre aplicações financeiras, 

cujo valor deverá ser incorporado ao saldo dos recursos repassados, sendo vedada a utilização para 

outros fins alheios ao objeto do contrato de gestão. Guarda e arquivo dos extratos das contas de 

aplicações. 

Doações 

Todas as doações recebidas deverão ser obrigatoriamente identificadas através de recibos que 

qualifiquem o doador e serem recebidas através de depósito/transferência bancária, cujo valor 
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deverá ser incorporado ao saldo dos recursos repassados, sendo vedada a utilização para outros fins 

alheios ao objeto do contrato de gestão.  Guarda e arquivo dos recibos. 

 

Recebimento de serviços prestados a instituições privadas  

Registra e controla (via sistema de gestão e planilhas de apoio) todas as receitas oriundas do 

faturamento de serviços de consultorias, assessorias e análises diagnosticas situacionais, 

treinamentos em recursos humanos e na área assistencial prestados a instituições privadas 

(particulares).  

 

CONTAS A PAGAR  

Recepção de processos para pagamento 

Recepção física e conferência da relação descrita no documento de protocolo de entrega de 

documentos entre setores.  

 

Triagem 

Conferência minuciosa nos processos, observando o disposto no regimento interno de 

compras, contratação e serviços e pessoal, verificando os seguintes itens: 

➢ Notas Fiscais/Faturas - se foram emitidas pelo fornecedor/prestador de serviços contratado e 

se os dados do contratante estão corretos; 

➢ Verificar se constam em todas as notas fiscais/faturas a aplicação do carimbo (DESPESAS 

PAGAS COM RECURSOS DO CONTRATO); 

➢ Descrição da Nota Fiscal/Fatura – se está de acordo com o objeto contratado e/ou ordem de 

compra. 

➢ Nota Fiscal/Fatura – se está devidamente atestada/aprovada pela coordenação ou gerência do 

departamento solicitante/usuário;  

➢ Atesto legível, com identificação do funcionário responsável pelo setor; 

➢ Nota Fiscal/Fatura com data de emissão dentro da vigência contratual 

➢ Cópia do contrato e aditivos, caso existam aditivos; 

➢ Cópia do contrato em vigor; 

➢ Todas as páginas do processo devem estar devidamente numeradas e rubricadas; 
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➢ Conferir o espelho do sistema de gestão, verificando se as retenções dos impostos estão em 

conformidade com as memórias de cálculos enviadas pela contabilidade; 

➢ Conferir as certidões apresentadas e verificar a validade das mesmas; 

➢ Verificar os despachos (assinaturas, “de acordo”, informações adicionais) dos setores de 

contratos/suprimentos/serviços gerais, coordenação, gerência e diretoria administrativas. 

➢ A capa do processo dever ser devidamente preenchida, com numeração do processo, 

mês/ano; número da nota fiscal e razão do social do fornecedor ou prestador de serviços ou 

descrição da despesa com pessoal ou impostos e outros e devidamente datada e assinada pelo 

gestor setor emitente e gerência administrativa.  

 

Devolução de processos para correção 

Caso o processo não esteja correto ou falte algum item do check- list, deverá ser emitido um 

despacho indicações as divergências, cujo qual deverá ser assinado pelo gestor do setor e anexado 

ao processo, que deverá ser devolvido ao setor responsável para as devidas correções. Esse processo 

deverá seguir devidamente protocolado, e registrado no relatório de processos devolvidos.  

O retorno dos processos devolvidos para correção deve ser acompanhado a fim de garantir o 

cumprimento dos prazos de vencimento/pagamento. Caso não obtenha retorno satisfatório o fato 

deve ser informado a gerência financeira para tomar as medidas necessárias. 

 

Arquivo de processos a pagar 

Os processos deverão ser inseridos no arquivo de títulos a pagar, seguindo os critérios de 

separação: 

➢ Por tipo de despesa: fornecedores, prestadores de serviços ou pessoal; 

➢ Por fornecedor/prestador de serviços, despesa com pessoal, impostos etc.; 

➢ Em ordem alfabética; 

➢ Por ordem cronológica de vencimento 
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CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS (PAGOS E A 

PAGAR) PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

Antes da liquidação do título o gestor deverá avaliar todo o processo, certificando-se de sua 

conformidade e deverá carimbar e assinar o checklist assinalando o campo “apto” para pagamento, 

ou, se ainda encontrar qualquer divergência, solicitar a devida correção. Após o pagamento do título 

o gestor do departamento deverá certificar-se da liquidação correta, carimbar e assinar o 

comprovante do pagamento e a capa do processo, no campo destinado ao setor financeiro. 

 

BAIXA DOS TÍTULOS PAGOS 

Uma vez liquidado o título, deverá ser anexado o comprovante de pagamento no processo e 

efetivada a baixa do mesmo no sistema/módulo de contas a pagar.  

 

DESPESAS COM JUROS E MULTAS, CUSTAS CARTORÁRIAS E OUTROS 

ACRÉSCIMOS 

Em caso de incidência de juros, multas, custas cartorárias, e quaisquer outros acréscimos, 

será apurada a responsabilidade; se for constatada negligência do colaborador (em qualquer fase 

do processo) tais valores serão descontados em folha, conforme previsto no artigo 462 da CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 “CLT – Art. 462, § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde 

que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado” 

 

MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE BANCÁRIO: 

CONCILIAÇÃO 

Conferência e controle via sistema de gestão e planilhas de apoio de todas as contas bancárias 

destinadas a gestão e movimentação de recursos (entradas e saídas de recursos financeiros, bem 

como aplicações financeiras, rendimentos sobre aplicações financeiras, cobrança de taxas e tarifas 

bancárias, convênios, estornos, saldos etc.). 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO: 

ORÇAMENTO 

Elaboração e acompanhamento através de planilhas de apoio, das despesas com base na 

dotação orçamentária, garantindo a aplicação de recursos dentro dos percentuais previstos no 

Contrato de Gestão. Apoiar-se neste instrumento para avaliar e validar a apropriação das despesas, 

através dos relatórios contábeis. 

“Lei 9.637 de 15 de maio de 1.998 - Art. 12.- § 1o São assegurados às organizações sociais os 

créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o 

cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.” 

 

FLUXO DE CAIXA 

Elaboração e acompanhamento via sistema de gestão e planilhas de apoio do fluxo das 

receitas e despesas que permita a visualização das informações diária, semanal, quinzenal, mensal, 

semestral e anual. 

 

RELATÓRIOS GERENCIAIS 

Elaboração de relatórios e planilhas de apoio que facilitem as análises e demonstrações 

financeiras e contábeis. 

 

FECHAMENTO CONTÁBIL:  

ANÁLISE DE RELATÓRIOS 

 Análise de balancetes e razão contábil, com a finalidade de avaliar e certificar-se da 

apropriação das despesas nas contas corretas. Caso exista alguma divergência, deverá ser solicitada 

a correção e certificar-se da mesma, para a validação e encerramento do período contábil. 

 

 

ARQUIVO: 

ARQUIVO INTERNO 

➢ Processos de pagamentos: todos os processos liquidados deverão ser organizados e 

arquivados por ordem de movimentação diária, embalados em caixas de arquivo morto 

oficio “convencionais” e identificadas com etiqueta padronizada, na qual são relacionados: 
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razão social do fornecedor/prestador de serviços e despesa com pessoal, impostos, fundo 

fixo, etc., número da nota fiscal, data de pagamento, valor total e valor pago. Em seguida 

serem acomodados em ordem cronológica nos armários destinados a este fim, devidamente 

identificados e permanecerem neste arquivo até que sejam auditados pelos órgãos 

competentes.  

➢ Documentos diversos: os demais documentos deverão ser arquivados em pastas modelo” 

AZ” ou em caixas de arquivo morto oficio “convencionais” identificadas com etiquetas 

padronizadas, e acomodados por ordem de assunto/tema em armários destinados a este fim. 

 

ARQUIVO EXTERNO 

Após concluído o processo de auditoria dos processos, realizada pelos órgãos competentes, 

os mesmos deverão ser acomodados em caixas/embalagens fornecidas pela empresa responsável 

pela gestão de arquivos, novamente etiquetados, dessa vez com etiquetas fornecidas pela empresa, 

com códigos de barras que facilitação a localização de tais documentos e então serem enviados ao 

acervo. 

 

ROTEIRO/LOCALIZAÇÃO 

Tanto para o arquivo interno quanto para o arquivo externo, deverão ser elaboradas 

planilhas/roteiros que identifiquem facilmente a localização dos arquivos/processos. 

 

RETIRADA DE DOCUMENTOS 

➢ Após a efetivação do pagamento dos processos, os mesmos somente serão retirados da guarda 

do setor financeiro mediante solicitação oficial (requerimento/documento oficial), feita pelos 

órgãos competentes e responsáveis pela auditoria, cujos quais deverão ser remetidos 

mediante protocolo oficial de entrega de documentos, expedido pela chefia de 

gabinete/gerência jurídica.  

➢ Qualquer setor da Organização que necessitar manusear os processos, deverá solicitar cópias 

ao setor financeiro, ou eleger um colaborador para dirigir-se ao setor financeiro para 

manuseá-los no local e na presença de um dos profissionais responsáveis pelo arquivo, 

mediante prévia solicitação/agendamento, sendo vedada a saída de processos do setor, salvo 

o descrito na letra (a) deste item. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTERNA 

Consiste na elaboração e envio de relatórios e demonstrativos gerenciais a Diretoria, Gestores 

Corporativos e Superintendência, a fim de informar os números da unidade e subsidiar a tomada 

de decisões e definição de diretrizes. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXTERNA (OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS) 

Elaboração e entrega de informativos: SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico-

Financeiro), publicação de fluxos de caixa mensal no portal da SEMUSA, entrega de 

demonstrativos e encerramentos mensais (balancetes, livro razão, resumo folha de pagamento, 

extratos bancários), publicação do balanço patrimonial, elaboração e entrega de dados e 

informações aos órgãos controladores. 

“Lei 9.637 de 15 de maio de 1998, art 8º, § 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou 

entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a 

qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do 

contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro” 

 

AUDITORIA: 

AUDITORIA INTERNA  

Consiste na checagem minuciosa e validação dos processos de pagamentos, visando garantir 

o cumprimento das normas estabelecidas no regulamento de compras de materiais e contratação de 

serviços, contratação de pessoal e fundo fixo, bem como questionar as divergências e orientar aos 

demais setores em relação metodologia correta. 

 

AUDITORIA INDEPENDENTE  

Fornecimento de dados e informações e acompanhamento dos relatórios emitidos pela 

auditoria independente, contratada para emissão de parecer sobre demonstrações contábeis e 

financeiras, de acordo com a legislação contábil vigente, Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e 

Resolução 1409 de 21/09/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, e alterações posteriores e 

respectiva conciliação contábil com balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício, 
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bem como revisão fiscal e fiscalização da eficiência dos controles internos, assegurar correção dos 

registros contábeis; opinar sobre adequação das demonstrações contábeis; evitar/impedir desvios 

de bens patrimoniais e pagamentos indevidos de despesas; contribuir para obtenção de melhores 

informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira; apontar falhas na 

organização administrativa da empresa e nos controles internos e contribuir para observância das 

leis regentes. 

 

AUDITORIA EXTERNA (FISCALIZAÇÕES) 

Fornecimento de documentação, dados e informações, e acompanhamento do processo de 

fiscalização pelos órgãos competentes (SMS – Secretaria Municipal de Saúde, CGM – 

Controladoria Geral Municipal, AGR - Agencia Goiana de Fiscalização e TCE – Tribunal de 

Contas do Estado) esclarecendo aos questionamentos apresentados pelos auditores, bem como, 

anotar a orientações recebidas e difundi-las aos demais setores, através de comunicados internos, 

garantindo a adequação dos processos e procedimentos. Preparar documentação e justificativas que 

subsidiem na defesa de possíveis apontamentos em notificações e autos de infrações. 

  

 

COMUNICAÇÃO: 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Todos os assuntos e temas tratados entre os setores deverão ser formalizados.  Os temas 

“corriqueiros/cotidianos” deverão ser tratados através de e-mails e o gestor do setor deverá ser 

copiado em todos os e-mails transmitidos. Os temas específicos e de maior relevância, deverão ser 

tratados através de CI’s - Comunicação Interna (modelo padrão adotado para a unidade) e somente 

o gestor do setor poderá assiná-la, neste caso, deverá ser produzida uma cópia (após assinada) e 

arquivada na pasta de correspondências enviadas/recebidas. 

 

COMUNICAÇÃO EXTERNA 

Todos os assuntos e temas tratados com fornecedores ou prestadores de serviços que se fizer 

necessária a formalização, deverá ser feita pelo gestor do departamento, através de e-mail. Os temas 

e assuntos relacionados aos órgãos reguladores e fiscalizadores, deverão ser tratados através de 

CE’s - Comunicação Externa (modelo padrão adotado para a unidade) direcionada à chefia de 
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gabinete/gerência jurídica, responsável pela comunicação oficial da unidade, elaborada pelo gestor 

do setor. Deverá ser produzida uma cópia (após assinada) e arquivada na pasta de correspondências 

enviadas/recebidas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente manual baseou-se em conceitos sobre os recursos públicos, de mecanismos de 

controle e gestão e dos instrumentos de fiscalização pública, tendo feito considerações sob dois 

aspectos:  

Prático – descrição detalhada das rotinas do setor, numa linguagem simples, com a finalidade 

de avaliar e orientar o uso efetivo dos mecanismos de controle e gestão do setor financeiro. 

Teórico – embasamento e fundamentação legal, à luz da legislação e Contrato de Gestão. 

 

II.   Incremento de Atividades: 

a. Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais. 

 

 O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA -IBGC, fundado em 

julho de 2014, atua em parcerias público privadas e com parceiros exclusivamente privados, na 

gestão compartilhada. Nestas relações, inúmeros projetos foram desenvolvidos, em estrito acordo 

com o seu Estatuto Social, em especial, no que tange ao Art. 2º, in verbis: 

 

Art. 2º - O INSTITUTO BRASILEIRO DE GETÃO COMPARTILHADA, também 

designado pela sigla IBGC, sendo este também seu nome fantasia, é uma pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 21.236.845/0001-50, de direito privado, na 

forma de associação civil sem fins lucrativos, para desenvolvimento de Atividades de 

Interesses Sociais, com atividade na área da saúde, pesquisa científica, do 

desenvolvimento tecnológico, da educação formal, profissional e tecnológica, da 

assistência social, inclusão prisionais, da integração social do menor infrator e garantia de 

seus direitos individuais e sociais e da atividade de desenvolvimento e transferência de 

inovações e tecnologias, através de suas Qualificações como Organizações Sociais, 

regidas por leis Específicas e Contratos de Gestão por Parceria, com Instituições 

Governamentais nas esferas Federal, Estaduais, municipais e Distritais, e também 

objetivos determinados à promoção de atividades e finalidades de Relevância pública e de 

Interesse Social como Organização da Sociedade Civil, OSC, conforme preceitua o inciso 

I do art. 33 da lei 13.019/14, e atividades de filantropia, com duração indeterminada e 

atuação em todo território nacional, tendo sua MATRIZ, SEDE e foro em Goiânia no 

seguinte endereço: Rua João de Aberu, nº 192 Quadra F8, Lote 49E, edifício Aton 

Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74:120-110 

§Único – O IBGC, poderá instalar, ou suprimir, escritórios, sucursais, filiais e outras 

dependências em qualquer parte do território nacional. 
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O IBGC, atua na gestão compartilhada das escolas públicas do Estado de Goiás, desenvolve 

projetos, cursos e atividades, com retorno social significativo para o empreendedorismo, para  a 

empregabilidade/geração de emprego e renda, escolarização a partir de cursos profissionais: 

Técnico de Nível Médio, Superior Tecnológico, de qualificação  e de formação inicial e continuada 

(Contrato de Gestão 01/2017). Ainda, podemos relacionar as atividades de inclusão na área 

artístico-cultural (música, dança,artes visuais, teatro, circo).  

Passando, também, pelos Arranjos Produtivos Locais-APL, que cumprem o papel de 

disseminar conhecimentos que permitem aos produtores locais consolidarem a produção de 

determinados produtos, com boas práticas e com qualidade.  

Uma das experiências do IBGC, com parceiro privado, que ainda se encontra em vigor,na 

área de saúde, é a parceria com o HOSPITAL ORTOPÉDICO CERES LTDA.  

Serviços prestados desde 1º de outubro de 2015, até à presente data. Contrato para a área 

de saúde, não oneroso, para gestão de unidade particular de saúde, tendo em vista a 

operacionalização do HOSPITAL ORTOPÉDICO CERES LTDA, com o objetivo de 

aprimoramento dos serviços do Contratante, desenvolvimento de pesquisas científicas e atividades 

educacionais na área de saúde  e capacitação permanente do corpo  de profissionais.  

Durante a vigência do contrato, foram implementados 12(doze) leitos de apartamentos para 

internação. Foi instalado o serviço de ressonância magnética, foram expandidas as especialidades 

da unidade hospitalar, que deixou de ser um hospital com apenas atendimento ortopédico, para 

assumir o atendimento de múltiplas especialidades médicas e não médicas.  

Em fevereiro de 2021, foi inaugurada a UTI Covid, na Unidade Hospitalar, com 10(dez) 

leitos de Terapia Intensiva e 5(cinco) semi-intensiva, além de 12(doze) leitos de internação  nas 

enfermarias para Covid 19.  

A Unidade está passando, no momento, por reforma e adequação de espaço físico e, em 

breve, terá o serviço de tomografia computadorizada.  É a partir desta trajetória, que o IBGC, ao 

assumir a gestão do HEMU, propõe alguns projetos, para além das atividades habituais do hospital. 
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PROPOSIÇÃO DE PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO HEMU 

 

1. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, NA PERSPECTIVA DAS REDES 

ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE EM URUAÇU. 

Objetivos: 

• Socializar os conhecimentos de educação em saúde, de forma integrada, entre os 

profissionais da Rede Estadual e Municipal de Saúde.  

• Otimizar e ampliar o alcance das informações para a sociedade. 

• Divulgar os serviços de saúde ofertados pelas duas redes. 

• Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

2.CONHECENDO E CUIDANDO DA HIPERTENSÃO 

Objetivos: 

• Aumentar a adesão ao tratamento por meio do vínculo do hipertenso com a equipe 

multiprofissional do HEMU 

•  Ampliar a acessibilidade às informações acerca da hipertensão 

• Ofertar palestras e oficinas no ambulatório do HEMU 

 

3. DIA D- SAÚDE DA MULHER 

Objetivos: 

• Ampliar o acesso à informação sobre prevenção e promoção da saúde, tendo em vista  a 

qualidade de vida e a contribuição para a consolidação de um conceito ampliado de saúde 

• Divulgar programas especiais voltados à saúde da mulher 

• Reduzir a mortalidade da mulher pelo incentivo à prevenção 

 

 

4.CAMPANHAS NACIONAIS  

Objetivos: 

• Ampliar a divulgação das campanhas nacionalmente veiculadas, tais como: setembro 

amarelo, outubro rosa, novembro azul, entre outras 
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• Conscientizar a população acerca dos cuidados necessários frente às diversas situações de 

agravo à saúde 

 

O IBGC, na qualidade de gestor do HEMU e, portanto, responsável pelo cumprimento dos 

ditames da saúde pública, por meio das ações do Sistema Único de Saúde-SUS, compromete-se a 

permanecer atento às necessidades emergentes e, dessa forma, desenvolver outros projetos, de 

forma alternada, para atender às necessidades sociais.  

 

5. REABILITAÇÃO PÓS-COVID 

 

O IBGC, na qualidade de gestor do HEMU, pretende, ao trazer proposições de projetos que 

podem ser desenvolvidos nesta Instituição de Saúde. Nesse sentido, também, pretende tratar de 

pacientes que se recuperam da COVID, porém ficam com alguma sequéla.    
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Critério 2: ÁREA DE QUALIDADE 

 

3. AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE OBJETIVA  

 

Cabe ao Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC, na qualidade de parceiro do 

setor público/SES- Go, propor, implantar e desenvolver um Plano de Gestão para o HOSPITAL 

ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU-HEMU, tendo em vista o pleno atendimento aos 

usuários do Sistema Único de Saúde-SUS. 

A qualidade da assistência médico-hospitalar é uma questão de relevância social e, cada 

vez mais, ressalta-se a necessidade de consolidar uma definição universal. Assim, destaca-se a 

definição dada pela Joint Comission on Accreditation of Health Care Organization (JCAHO-1990) 

como: “o grau segundo o qual os cuidados com a saúde do paciente aumentam a possibilidade da 

desejada recuperação deste e reduzem a probabilidade do aparecimento de eventos indesejados, 

dado o atual estado de conhecimento”1 (....). Assim, não se pode perder de vista, que a expectativa 

do paciente é a de recuperação total ou a melhora da doença que o acomete. 

Dessa forma, há que se estabelecer uma estrutura que tenha como objetivo otimizar todas 

as possibilidades de garantia de acompanhamento dos indicadores vinculados aos procedimentos 

necessários à atenção à saúde, na perspectiva do alcance do objetivo de assistir com qualidade, 

prestar a melhor assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes no Hospital.  

Ao buscar a excelência dos serviços prestados, de acordo com legislação vigente, que 

determina a implantação e o funcionamento de comissões responsáveis pela padronização dos 

processos internos e pela qualidade e segurança dos serviços prestados aos pacientes, as comissões 

hospitalares ganham um papel de grande relevância na unidade hospitalar. 

Essas comissões hospitalares são responsáveis pelo fortalecimento das iniciativas de 

padronização dos processos internos e pela qualidade e segurança dos serviços prestados aos 

usuários. 

Tendo em vista a efetividade dos papéis de cada comissão, há que se seguir passos para a 

sua implantação e funcionamento, a saber: 

 

 
1 Mirshawka V. Hospital. Fui bem atendido!!! Makron Books, Rio de Janeiro, 1994 
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• Escolha dos profissionais para compor a comissão (com base no perfil, qualificação e 

especificidade); 

• Qualificação da equipe para o início dos trabalhos (conteúdo específico, regulamento, 

boas práticas, rotinas, roteiros; 

• Estabelecimento de Cronograma para a qualificação permanente; Instalação do sistema 

de monitoramento das atividades das comissões; 

• Programação de seminários científicos anuais  

• Elaboração de Regimento Interno das Comissões, com base na legislação vigente para as 

comissões obrigatórias  

• Assim, temos as seguintes Comissões que atuarão no HEMU: 

 

 

3.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH 

 
 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH 

 

Finalidade: 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu tem a um função de avaliar a incorporação de tecnologias em saúde pelos diversos 

serviços da instituição e tem a função de organizar o conjunto de ações das equipes assistenciais 

ou não que impeçam ou minimizem a chance de infecções relacionadas aos procedimentos que 

envolvam cuidado direto ao paciente ou a contaminação dos ambiente do hospital por patógenos 

nocivos à saúde humana, além da vigilância de doenças de notificação compulsória.  

 

Constituição Básica: 

I - Presidente - médico infectologista; 

II - Vice-Presidente; 

III - Secretário(a); 

IV - Representante da Residência Médica; 

V - Representante da Residência Multiprofissional; 

VI - Representante da Comissão de Educação Continuada; 
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VII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente; 

VIII - Representante da Comissão de Biossegurança; 

IX - Representante do Laboratório. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE 

 

Art. 1° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu, gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC tem a 

um função de avaliar a incorporação de tecnologias em saúde pelos diversos serviços da instituição 

e tem a função de organizar o conjunto de ações das equipes assistenciais ou não que impeçam ou 

minimizem a chance de infecções relacionadas aos procedimentos que envolvam cuidado direto ao 

paciente ou a contaminação dos ambiente do hospital por patógenos nocivos à saúde humana, além 

da vigilância de doenças de notificação compulsória. 

Art. 2° - Entende-se por Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) quais infecções 

adquiridas após 48h da internação em ambiente hospitalar ou mesmo após a alta e que pode ser 

relacionada a essa internação. 

Art. 3° - A CCIH do HEMU é uma Comissão permanente que está diretamente ligada à Diretoria 

Técnica e que possui autonomia decisória nos assuntos relacionados direta ou indiretamente às 

ações de controle das infecções hospitalares e epidemiologia hospitalar. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 4° - A CCIH do HEMU é constituída por: 

I - Presidente - médico infectologista; 

II - Vice-Presidente; 

III - Secretário(a); 

IV - Representante da Residência Médica; 

V - Representante da Residência Multiprofissional; 
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VI - Representante da Comissão de Educação Continuada; 

VII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente; 

VIII - Representante da Comissão de Biossegurança; 

IX - Representante do Laboratório. 

Artigo 5º - As indicações para integrar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar serão feitas 

pela da Alta Gestão do HEMU. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 6º - Compete Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: 

I - Elaborar o Plano de Controle de Infecção Hospitalar do HEMU; 

II - Elaborar e implementar normas e rotinas técnico-administrativas que visem prevenir, tratar e 

eliminar novos casos de IRAS; 

III - Zelar pelo cumprimento das normas regionais e nacionais quanto ao controle da infecção 

hospitalar na instituição; 

IV - Elaborar relatórios estatísticos com o panorama das infecções e resistência bacteriana; 

V - Cooperar com a Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu e com a SES-GO com ações de 

combate às infecções hospitalares; 

VI - Fazer a notificação compulsória ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica de casos 

diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica e atuar 

cooperativamente com os serviços de saúde coletiva. 

VII - Fazer a notificação compulsória ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica dos casos 

diagnosticados ou suspeitos de infecção associada à utilização de insumos e/ou produtos 

industrializados; 

VIII - Atuar cooperativamente com a empresa prestadora de serviço de coleta de lixo, com a 

Comissão de Biossegurança, com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em 

Medicina do Trabalho, com a Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde, com o Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica Hospitalar e com a Comissão de Acidentes com Material Biológico 

para o estabelecimento conjunto de ações que minimizem o risco de infecções hospitalares. 
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IX - Definir conjuntamente com a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde a política de 

utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 

X - Desenvolver a política interna de uso racional de antimicrobianos; 

XI - Avaliar em conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina 

do Trabalho quanto a adequação dos projetos de obras e reformas de modo a adequar os ambientes 

com a legislação vigente relativa à prevenção de infecções durante sua execuções; 

XII - Monitorar a qualidade do ar e da água no ambiente hospitalar; 

XIII - Atuar coordenadamente com a Comissão de Educação Continuada para treinamento e 

formação das equipes do hospital; 

XIV - Manter campanha permanente quanto à higienização das mãos como preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º – Ao(À) Presidente caberá dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da CCIH, além 

de: 

I - Coordenar e orientar as ações da equipe em relação às ações de prevenção de infecções 

hospitalares no âmbito do HEMU; 

II - Respeitar os regulamentos do HEMU bem como de toda a legislação correlata existente; 

III - Fornecer suporte técnico relacionado ao treinamento das equipes e aos diversos tipos de 

medidas da competência da CCIH; 

Parágrafo único. Caso ausente temporariamente, as funções do(a) Presidente serão exercidas 

interinamente pelo Vice-Presidente. 

Art. 8º – O(A) Vice-Presidente deverá: 

I - Respeitar os regulamentos do HEMU bem como de toda a legislação correlata existente;  

II - Auxiliar o(a) Presidente nas ações relativas ao planejamento e execução de ações de 

competência da CCIH; 

Art. 9° - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da Comissão; 

II - Auxiliar o(a) Presidente na elaboração dos calendários e agendas; 
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III - Encaminhar a convocação das reuniões ao integrantes da Comissão; 

IV - Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões em Ata e colher as devidas assinaturas 

e manter os registros sob sua guarda; 

V - Disponibilizar cópias das atas das reuniões e outros documentos correlatos aos membros da 

Comissão; 

VI - Providenciar ampla divulgação dos cursos, palestras, estudos de caso, seminários, mesas 

redondas, congressos e outros eventos coordenados ou apoiados pela CCIH. 

VII - Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pela Comissão; 

Artigo 10º - Em caso de vacância definitiva de algum dos cargos da Comissão, um novo integrante 

deverá ser indicado pela Alta Gestão do HEMU, podendo o(a) Presidente sugerir o nome. 

Parágrafo único. A CCIH poderá contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes à instituição 

ou convidados de outras instituições, com a finalidade de fornecer subsídios metodológicos, 

técnicos e científicos. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES 

Artigo 11 - É dever de cada integrante: 

I - Atuar com a máxima independência e lisura, visando o cumprimento dos objetivos da Comissão; 

II - Observar e respeitar o Código de Ética da instituição e legislação vigente e envidar os melhores 

esforços para o consecução e adoção das boas práticas de Governança Corporativa; 

III - Buscar atualização constante sobre os temas concernentes à CCIH. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

Artigo 12 - Os integrantes da Comissão de Educação Continuada terão mandato de 3 anos, sendo 

permitida sua recondução ao cargo, podendo, ainda, serem substituídos a qualquer tempo por 

decisão da Alta Gestão do HEMU. 
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CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 13 - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e se instalará com a maioria 

absoluta de seus integrantes; 

Artigo 14 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas, por escrito, pelo 

Coordenador, com antecedência mínima de 48 horas, sendo admitida a convocação por correio 

eletrônico (e-mail) ou aplicativo de mensagem. As convocações deverão indicar a data, a hora, o 

local e a ordem do dia da reunião. 

Artigo 15 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão validamente, independentemente de 

convocação, caso se verifique a presença da maioria dos membros da Comissão, e desde que as 

deliberações tenham sido aprovadas pela totalidade dos presentes. 

Artigo 16 - É facultada a participação em reuniões da Comissão por videoconferência e as 

deliberações serão consideradas válidas para todos os efeitos legais. Os membros que não estiverem 

fisicamente presentes durante as reuniões, deverão assinar a respectiva ata em ocasião posterior. 

Parágrafo Único. O integrante que participar de forma remota deve impedir que terceiros assistam 

à reunião. 

Artigo 17 - O(A) Coordenador(a) da Comissão de Educação Continuada poderá convidar 

Consultores, Diretores, ou colaboradores para participar de reuniões, quando essa presença for 

necessária para auxiliar nos trabalhos da Comissão. Os convidados não terão poder deliberativo e 

participarão apenas da parte da reunião em que foi convocado para tecer opiniões ou comentários 

sobre o assunto em pauta. 

Artigo 18 - A Comissão pode se utilizar do trabalho de especialistas para assessoramento. 

Artigo 19 - As recomendações da Comissão serão tomadas pela maioria de votos 

Parágrafo único. Eventuais dissidências e respectivos fundamentos deverão constar nas atas. 

 

CAPÍTULO VI  

DISPOSITIVOS FINAIS 

Art. 20 - A CCIH poderá estabelecer normas adicionais a este documento. 

Art. 21 - Os casos omissos referentes à matéria da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

serão resolvidos em reunião do colegiado, em conjunto com a Alta Gestão do HEMU. 
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Art. 22 - Este documento entrará em vigor após aprovação dos integrantes da CCIH e após 

ratificação e publicação de Portaria pela Alta Gerência do HEMU. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Controle de 

Infecção 

Hospitalar 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano 

de atuação da 

CCIH 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

CCIH 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhame

nto das 

atividades 

desenvolvidas 

pela CCIH 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

5 Elaborar 

projetos e 

planejamentos 

em conjunto 

com outras 

comissões 

Para atuação 

coordenada no 

controle das 

infecções 

hospitalares 

A partir das 

decisões 

tomadas pela 

CCIH 

Coordenador Por demanda 

6 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

da Comissão e 

normatizações do 

Ministério da 

Saúde e da SES-

GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros da 

Comissão 

Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do 

ano precedente 



 

193 
 

7 Zelar pela 

transparência 

das ações da 

CCIH 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de 

treinamento das 

equipes de saúde 

envolvidas direta 

ou indiretamente 

com a assistência 

ao paciente 

Estimulando o 

comprometimen

to de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.2. Comissão de Revisão de Óbitos 

 
 

COMISSÃO DE REVISÃO/AVALIAÇÃO DE ÓBITOS - CAO 

 

Finalidade: 

A Comissão de Revisão / Avaliação de Óbitos – CAO tem por finalidades analisar os óbitos, 

procedimentos e condutas profissionais realizados, bem como a qualidade de informações dos 

atestados de óbitos. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da 

instituição. 

 

Constituição Básica: 

I. Presidente; 

II. Vice-presidente 

III. Representante do Setor de Vigilância em Saúde; 

IV. Representante do Núcleo de Comissões; 

V. Um enfermeiro. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º A Comissão de Avaliação de Óbitos 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 Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU):  

I. Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como a qualidade 

de informações dos atestados de óbitos; 

II. um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º Será composta e nomeada pelos membros do quadro funcional do HEMU a Comissão por 

diretrizes da portaria da Diretoria da Unidade, publicada no Boletim de Serviço da Instituição:  

I. Direção Clínica; 

II. Representante do Setor de Vigilância em Saúde; 

III. Representante do Núcleo de Comissões; 

IV. Um enfermeiro. 

§ 1º Se, por forças maiores, os chefes de Unidades forem impedidos de participar, os mesmos terão 

autonomia para escolher seus representantes. 
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§ 2º A Comissão será livre para permitir a participação de outros profissionais caso o achar 

necessário 

§ 3º A Diretoria do HEMU deverá nomear os membros por meio de portaria e a mesma deverá ser 

publicada no Boletim de Serviço da instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO MANDATO 

Art. 5º Em virtude de mudança eventual dos membros da Comissão, os nomes dos substitutos 

deverão ser encaminhados à Diretoria, via Coordenação do Núcleo de Comissões, para que seja 

alterada a Portaria de nomeação. Em seguida, os nomes deverão ser encaminhados ao Núcleo de 

Comissões para alteração da portaria de nomeação. 

 

CAPÍTULO V 

FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º A Comissão de Avaliação de Óbitos se reunirá ao menos uma vez ao mês, com temática, 

data, local e horários previamente definidos e comunicados.  

§ 1º Os membros da comissão, indicados pelos superiores, que, no período de 1 (um) ano faltarem 

por 3 vezes seguidas ou 5 intercaladas e que não apresentarem justificativa até o início da próxima 

reunião serão punidos com a remoção de sua participação da remoção e caberá à chefia definir a 

nova representação. 

§ 2º O Presidente comunicará ao Núcleo de Comissões a eventual saída de um membro, por 

qualquer que seja o motivo, e caberá à chefia definir a nova indicação. 

§ 3º As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata e arquivada contendo data, horário, 

nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões que foram discutidas 

e decididas; 

§ 4º Para a avaliação de assuntos específicos bem como de normas de preenchimento e qualidade 

do atestado de óbito, deverá ser nomeado um relator, convidado ou consultor, que apresentará o 

parecer até o período previamente determinado. 

Art. 7º Quando ausente o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário conduzirá a reunião. 
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Art. 8º As decisões deliberadas pela Comissão terão como método de decisão a votação aberta que 

deve ser justificada pelo voto da maioria simples dos membros presentes. 

Art. 9º Os membros da Comissão deverão manter em sigilo ético os assuntos e decisões tratadas 

pelas reuniões a não ser que seja permitido também pela mesma comissão tornar público o assunto 

ou decisão por meio do voto da maioria simples. 

Art. 10 reuniões extraordinárias, sem marcação prévia poderão ser realizadas para atender tópicos 

urgentes.  

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente e pelo Vice-

presidente. No caso de ausência do mesmo, a maioria dos membros poderá convocar a reunião. 

Art. 11 Os instrumentos utilizados pela Comissão de Revisão e Avaliação de Óbitos serão 

escolhidos e elaborados de acordo com os dados mínimos exigidos pela legislação. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 13 A Direção do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), assim como a 

Comissão de Ética Médica deverão ser comunicadas formalmente sobre as deliberações desta 

Comissão sobre a correção ou reparação de distorções e/ou irregularidades verificadas durante as 

análises dos óbitos e preenchimento das Declarações de Óbitos – DO’s. 

Art. 14 São atribuições dos membros da Comissão de Avaliação de Óbitos: 

I. Emitir parecer sobre as matérias que lhes forem demandadas; 

II. Colaborar com a Comissão de Documentação Médica e Estatística para a produção das normas 

a serem utilizadas em procedimentos de auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram 

a óbito; 

III. Rever prospectivamente todos os prontuários de pacientes que foram a óbito e 

retrospectivamente em caso de auditoria/investigação; 

IV. Apresentar relatórios mensais com análise técnica, científica e estatística de 100% (cem por 

cento) dos óbitos, com vistas à correção nos procedimentos e condutas que conduzam à diminuição 

dos óbitos. 

V. Padronizar o registro médico nos atestados de óbitos e fiscalizar o correto preenchimento deles; 

VI. Convocar o médico que atestou o óbito em caso de informações conflitantes, incorretas ou 

imprecisas; 
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VII. Proceder a revisão periódica das normas e instruções em conjunto com a Comissão de 

Documentação Médica e Estatística de modo a adequá-las às políticas nacionais e portarias da SES-

GO, com a finalidade de melhorar a qualidade e precisão das informações dos prontuários de óbito; 

VIII. Manter o sigilo das informações; 

IX. Produzir parecer técnico contendo relatório estatístico periódico de modo a prover os sistemas 

de informação da SES-GO sem descuidar do sigilo ético das informações; 

X. Prover a alta governança da Instituição de informações úteis para a tomada de decisão executiva; 

XI. Definir metas para o ano subsequente; 

XII. Promover a atualização técnica da equipe que compõe a Comissão de Revisão de Óbitos; 

XIII. Manter os servidores da instituição atualizados quanto aos procedimentos post mortem e 

preenchimento correto dos documentos relativos aos óbitos. 

Art. 15 São atribuições do Presidente da Comissão e do Vice-presidente, na ausência do presidente: 

I. Convocar periodicamente as reuniões e presidi-las;  

II. Convocar o Vice-presidente para substituí-lo quando necessitar de afastamento; 

III. Representar a comissão junto à direção do HEMU, ou indicar seu representante; 

IV. Assinar todos os documentos gerados pela Comissão;  

V. Zelar pelo cumprimento o regimento da Comissão;  

 

Art. 16  São atribuições da secretaria da Comissão: 

I. Atualizar diariamente a agenda da Comissão; 

II. Dar recebimento e protocolar os processos e expedientes;  

III. Lavrar a ata das sessões/reuniões;  

IV. Convocar os membros da comissão para as reuniões ordinárias ou extraordinárias;  

V. Organizar e manter o arquivo da comissão;  

VI. Preparar a correspondência;  

VII. Realizar outras funções determinadas pelo presidente, relacionadas ao serviço;  

VIII. Solicitar ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) todos os prontuários que serão avaliados, 

assim como devolvê-los após o trabalho realizado. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 A Comissão, juntamente com a Diretoria, deverá deliberar e criar resoluções para os casos 

omissos. 

Art. 18 Este regimento poderá ser modificado de acordo com as decisões da própria comissão e 

também por adoção de legislações que influenciam os assuntos aqui tocados. 

Art. 19 O regimento somente entrará em vigor após aprovação da Diretoria e publicação no Boletim 

de Serviço da HEMU. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Reuniões ordinárias Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as 

pautas 

pertinentes 

Reuniões pré-

agendadas  

Membros da 

Comissão 

No mínimo 1 

vez ao mês 

2 Integrar a 

Comissão junto à 

comunidade de 

saúde 

Para inteirar o 

devido à 

equipe 

assistencial e 

assim prestar-

lhes 

assistência 

Através de discussão 

e emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

3 Divulgar o 

andamento dos 

trabalhos da 

Comissão 

Para gerar 

transparência 

Através de 

atualizações 

periódicas na página 

online da Comissão 

Comissão e 

Núcleo de 

Comissões 

Permanente 

4 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme o 

regimento 

interno da 

Comissão, 

visando 

garantir a 

qualidade das 

informações 

sobre 

mortalidade 

em ambientes 

de saúde 

Através de análise de 

prontuário, 

embasamento teórico 

e discussão entre os 

membros 

Membros da 

Comissão 

Por demanda 

5 Colaborar com a 

Comissão de 

Documentação 

Médica e 

Uniformizar e 

direcionar as 

avaliações de 

óbitos pelos 

Discussão e adoção 

de formulário único 

de avaliação; 

Representant

es das 

Comissões 

Por demanda 
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Estatística para a 

produção das 

normas 

membros das 

comissões 

Reunião entre as 

comissões. 

6 Realizar a revisão 

de 100% 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 Apresentar dados 

mensais e análise 

de 100% (cem por 

cento) dos óbitos, 

analisando os de 

causas evitáveis. 

Avaliar 

técnicas e 

procedimentos 

com base nos 

avanços 

científicos 

com a 

finalidade de 

dirimir falhas e 

evitar óbitos 

Atualização técnico-

científica permanente 

para elaboração de 

pareceres às equipes 

assistenciais ou de 

apoio 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

9 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 

10 Normatizar e criar, 

conjuntamente com 

as Comissões de 

Documentação 

Médica e 

Estatística e 

Comissão de 

Revisão de 

Prontuários 

instruções 

necessárias para 

melhorar a 

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 
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qualidade das 

informações dos 

prontuários de 

óbito e para 

auditoria e revisão 

desses prontuários 

11 Emitir relatório 

para a Comissão de 

Ética Médica 

Conforme o 

regimento 

interno da 

Comissão 

Através de 

memorando da 

Comissão 

Presidência 

da Comissão 

Mensalmente 

12 Assessorar a alta 

governança da 

Instituição em 

assuntos de sua 

competência 

Buscar um 

melhor padrão 

de 

atendimento 

no hospital. 

Através de 

conhecimento do 

resultado dos 

trabalhos, das 

reuniões com o 

Comitê Municipal, 

em reuniões 

convocadas pela alta 

governança 

Presidente 

da Comissão 

Sempre que 

necessário 

13 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 

14 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 

15 Divulgar à 

comunidade 

hospitalar os 

resultados dos 

trabalhos da 

Comissão 

Conforme o 

regimento 

interno da 

Comissão 

Através da página 

virtual da Comissão 

no site da UPA José 

Póvoa Mendes 

Membros da 

Comissão e 

Núcleo de 

Comissões 

Permanente 

16 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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3.3. Comissão de Análise e Revisão de Prontuários 

 

COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

 

Finalidade:  

 

A constituição da Comissão de Análise e Revisão de Prontuários deve seguir a resolução 

CFM nº 1638/2002 e a resolução Cofen nº 429/2012, que definem a finalidade do prontuário 

médico como documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre à saúde do paciente e à 

assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico (de forma a melhorar a compreensão 

dos atos profissionais e os fatos, melhorando a assistência prestada ao paciente) 

Essa comissão tem como função precípua sistematizar e padronizar os tipos de anotações 

relacionadas ao paciente pelo corpo clínico de modo a propiciar a geração de informações precisas 

que possam ser utilizadas por todos os membros da equipe técnica. Dessa forma, ele vêm como 

instrumento de consulta, avaliação, ensino, pesquisa, auditoria e estatística.  

A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários possui uma padronização que é capaz de 

analisar a qualidade dos prontuários dos pacientes do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu (HEMU). Assim, a comissão tem o trabalho de aumentar a qualidade dos registros nos 

prontuários e a assistência. Para tanto, deve conservar relação direta com as comissões de ética 

médica, equipe de enfermagem e equipe multiprofissional.  

 

Constituição Básica: 

São membros da Comissão de Análise e Revisão de Prontuários:  

I. Presidente (representante médico);  

II. Membros Titulares (2 médicos, 3 enfermeiros e 3 residentes);  

III. Membros Suplentes (2 médicos, 3 enfermeiros e 3 residentes);  

IV. Secretaria, sendo 1 Titular e 1 Suplente. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA MISSÃO 

Art. 1º - A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários ou simplesmente Comissão de 

Prontuários, tem a finalidade de se esforçar em melhorar a qualidade dos registros e informações 

necessárias para a construção do Prontuário Clínico. Dessa forma:  

I. Constitui um instrumento de defesa legal para o paciente, otimiza o tempo de permanência no 

HEMU, ampara os procedimentos diagnósticos e padroniza o tratamento;  

II. A Equipe de Saúde deve se valer dele como instrumento de defesa, de diagnóstico, de 

tratamento, de acompanhamento da evolução do quadro do paciente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

Art. 2º - A Comissão de Prontuários tem caráter multiprofissional com membros de nível superior 

e técnico, atuante no HEMU, atendendo a finalidade de revisar a estrutura do prontuário, avaliar a 

adesão da equipe, propor condutas e orientar sobre o correto preenchimento dos campos e analisar 

os registros clínicos e técnicos. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º - Compete à Comissão de Prontuários:  

I. Qualificar os registros em prontuários;  

II. Sugerir medidas que melhorem o padrão dos registros clínicos;  

III. Acompanhar as condutas e anotações com vistas a orientar os profissionais envolvidos;  

V. Zelar pela qualidade dos registros. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 4º- Cabe à Comissão de Prontuários supervisionar e normatizar ações relacionadas aos 

registros da equipe multiprofissional.  
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Art. 5º - É função da Comissão de Prontuários realizar o controle e a avaliação dos tipos de registro 

e da qualidade deles. 

Art. 6º - A Comissão de Prontuários é uma equipe de assessoria, constituída por um Presidente, 

Membros Representativos dos Serviços Médicos, do Serviço de Enfermagem e Representação do 

Apoio Administrativo.  

Art. 7º - Os membros da Comissão de Prontuários serão dispensados da sua atividade rotineira na 

instituição somente para reuniões deliberativas, sendo vedado o trabalho exclusivo para as 

atividades dessa Comissão. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º - São atribuições da Comissão de Prontuários:   

I. Organização do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos, que deverá funcionar 24 por dia, 

de modo a prover os documentos solicitados pela equipe a qualquer tempo; 

II. Padronização dos modelos de fichas, sistemas de arquivamento e controle; 

III. Normatização de Protocolos de recebimento e entrega de prontuários. 

IV. A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: 

a. Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com quatro 

dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado de nascimento), 

endereço completo (nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, município, estado 

e CEP);   

b. Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado;   

c. Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais 

o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados 

eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico;   

d. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que 

atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São 

também obrigatórios a assinatura e o respectivo número do Conselho de Classe ao qual o 

profissional pertence; 
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e. No prontuário eletrônico, o profissional prestador do serviço será identificado pela senha de 

entrada no sistema, o que terá validade como assinatura da prescrição e/ou procedimento. 

f. Em situações nas quais não é possível a identificação do paciente e/ou suas queixas ou histórico 

de saúde, deverá constar relato médico e de enfermagem completos com todos os procedimentos 

realizados e que tenham possibilitado o diagnóstico, tratamento e/ou a remoção para outra unidade. 

II. Recomendar inclusão, exclusão ou modificação de formulários, impressos e sistemas, bem como 

a conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos;  

III. Assessorar a Diretoria do Hospital em assuntos de sua competência;  

IV. Manter comunicação permanente com a Comissão de Ética Médica para comunicar ou receber 

informações sobre os registros em prontuário;  

V. Definir calendário anual de metas; 

VI. Manter diálogo com a Comissão de Educação Permanente de modo a provisionar acesso pela 

equipe multiprofissional sobre mudanças no prontuário; 

Art. 9º - São atribuições do Presidente da Comissão:  

I. Convocar e presidir as reuniões.  

II. Indicar os demais membros da Comissão.  

III. Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu representante. 

IV. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados pelos 

membros desta.  

V. Fazer cumprir o regimento. 

VI. Emitir voto de qualidade (voto de Minerva) além do seu voto como membro da Comissão.  

Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-presidente.  

As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua ausência.  

Art. 10 - São atribuições e competências da Secretaria da Comissão:  

I. Atualizar diariamente a agenda da Comissão. 

II. Dar recebimento e protocolar os processos e expedientes; 

III. Encaminhar convocação de reunião aos membros da Comissão; 

IV. Lavrar a ata das sessões/reuniões;  

V. Convocar os membros da comissão para as reuniões ordinárias ou extraordinárias;  

VI. Organizar e manter o arquivo da comissão;  

VI. Preparar a correspondência;  
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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. 

Art. 11 - Aos demais Membros Representativos da Comissão (Titular e Suplente) compete:  

I. Comparecer às reuniões quando convocados, ou em seu impedimento, encaminhar um substituto, 

previamente homologado pela Comissão para tal fim;  

II. Verificar a qualidade dos registros, bem como a organização geral dos Prontuários e registros 

médicos;   

III. Sugerir medidas para a melhoria dos registros, do prontuário em geral, inclusive de aspectos de 

guarda e arquivo; 

V. Normatizar e orientar a atuação dos profissionais envolvidos na elaboração dos prontuários;  

V. Analisar os impressos e propor modificações quando necessário.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS FUNÇÕES 

Art. 15 - A Comissão de Prontuários terá suas reuniões organizadas e sendo feitas de forma 

ordinária, mensal e extraordinária quando requisitado. As reuniões devem ser marcadas com o 

mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e com dia, local e horário marcados com 

antecedência, devendo ser lavrada em livro próprio.  

Art. 16 - Para aprovação das deliberações da Comissão de Prontuários, será utilizado o método de 

maioria simples e deverá ter quorum de ao menos metade de todos os membros.  

Art. 17 - Membros convidados não originais da composição presente, não terão direito a voto, 

apesar de poder compartilhar com as deliberações. 

Art. 18 - A Comissão de Prontuários obriga a todos os membros a estarem presentes nas reuniões. 

Caso o membro falte 3 vezes seguidas ele será automaticamente substituído pela direção. Dessa 

forma, a pessoa que não puder comparecer deverá avisar com antecedência e, por escrito, justificar 

seu não comparecimento 

Art. 19 - É dever de todo membro da Comissão divulgar, entre seus pares, os conhecimentos e 

esclarecer dúvidas, quando solicitado.  
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Art. 20 - A Comissão de Prontuários pautará sua atuação na legislação sanitária vigente, em 

especial observando os termos da Resolução nº 1638/2002 do Conselho Federal de Medicina e da 

resolução Cofen nº 429/2012. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Indicação do 

Presidente e 

demais 

integrantes da 

Comissão de 

Revisão de 

Prontuários, 

através de uma  

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução do 

Diretor Técnico  

Alta 

Governança 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

2 Reuniões 

ordinárias 

 

Deliberações sobre 

a revisão de 100% 

dos prontuários 

Análise do 

conteúdo  dos 

prontuários 

utilizado pelo 

HEMU 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da Comissão 

Análise e discussão 

sobre o conteúdo 

do Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano de 

atuação da 

Comissão. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatament

e após a 

posse dos 

membros da 

Comissão 

5 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhament

o das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e emissão 

de pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

 

Para treinamento 

das equipes 

assistenciais e 

administrativas 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Presidente e 

Secretario(a) 

Trimestralme

nte ou de 

acordo com a 

demanda 
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7 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões tomadas 

pela Comissão 

Presidente Por demanda 

8 Colaborar com a 

Comissão de 

Documentação 

Médica e 

Estatística para 

a produção das 

normas 

Uniformizar e 

direcionar as 

avaliações dos 

prontuários 

Discussão e adoção 

de metodologia de 

análise e avaliação 

dos prontuários 

Representante

s das 

Comissões 

Por demanda 

9 Realizar a 

revisão de 100% 

dos prontuários 

Estabelecer nexos 

entre eventuais 

falhas, apontando 

deficiências de 

equipamentos e/ou 

de recursos 

técnicos 

Busca ativa e 

sistemática dos 

prontuários do 

HEMU 

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 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 

12 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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3.4 Comissão de Ética Médica 

 

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

 Finalidade: 

As normas de organização, funcionamento, eleição e competências das Comissões de Ética 

Médica dos estabelecimentos de saúde em território brasileiro são definidos pela Resolução CFM 

nº 2.152/2016 que revoga a Resolução nº 1.657/2002. 

A Resolução determina que instituições com 31 a 999 médicos devem eleger a Comissão 

com, no mínimo, três membros efetivos e três suplentes. Ela torna facultativa a criação dessa 

Comissão em instituições com menos de 31 médicos, sendo atribuição do diretor clínico ou 

responsável técnico a comunicação de infrações éticas ao Conselho Regional de Medicina. Aquelas 

com mais de 1 mil médicos deverão ter, pelo menos, cinco membros efetivos e cinco suplentes. 

A Comissão de Ética Médica tem a função de fiscalizar o exercício da medicina em 

instituições de saúde ou fora delas. Visa resguardar o trabalho dos médicos e médicas para 

manutenção de adequado ambiente de trabalho. Ela estabelece padrões de conduta nas relações 

médico(a)/paciente, entre os pares e com a equipe multiprofissional. O Código de Ética Médica, 

publicado na Resolução CFM n° 1931/09, apresenta as diretrizes de controle da conduta moral e 

os direitos e deveres do médico ou da médica na prática profissional. Ele parte dos princípios éticos 

da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça, da dignidade, da veracidade e da 

honestidade como norteadoras da conduta moral atrelados ao livre exercício da medicina. 

A Comissão de Ética Médica deve fiscalizar o exercício institucional das atividades 

médicas, preservando a liberdade, a autonomia, a qualidade da relação médico(a)/paciente em 

consonância com os preceitos éticos e legais da profissão. É sua atribuição instaurar procedimentos 

disciplinares internos para apuração de denúncia formal ou de ofício. Seus membros devem ter 

estreita relação com a Alta Governança do Hospital, além de encaminhar ao Conselho Regional de 

Medicina demandas que foram julgadas procedentes. Tem a nobre função de educação ética com 

vistas a prevenir comportamentos incongruentes com as boas práticas morais. Deve, ainda, orientar 

e amparar o paciente da instituição de saúde quando este necessitar de apoio em questões referentes 

à Ética Médica. A sua atividade de fiscalização também envolve o combate ao exercício ilegal da 

medicina. Deve atuar junto à Comissão de Educação Continuada para promoção de debates, bem 

como fazer estudos de caso sobre temas da ética médica. 
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Os membros da Comissão de Ética Médica devem ser eleitos por voto direto e secreto. 

Todos os candidatos e eleitores devem fazer parte do corpo clínico do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu (HEMU). 

Estarão inaptos a integrar a Comissão de Ética Médica os médicos gestores e aqueles em 

situação irregular junto ao CRM, além dos apenados nos últimos oito anos, com decisão transitada 

em julgado no âmbito administrativo, ou que estejam afastados cautelarmente do exercício da 

medicina pelo CRM. Os que forem nomeados para cargos de gestão deverão solicitar sua exclusão 

do quadro da Comissão antes de sua posse. 

  

Constituição Básica: 

A estrutura da CEM compreende: 

I – Colegiado; 

II – Presidência; 

III – Secretariado; 

IV – Apoio administrativo. 

A Comissão será composta por, no mínimo seis membros, constituindo o Colegiado, que 

participam das atividades inerentes a CEM e de suas reuniões ordinárias e extraordinárias em 

condições de igualdade de manifestação de opinião e voto. 

  

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1.º A Comissão de Ética Médica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU), gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, desempenha suas 

atribuições por delegação do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO). 

Ele é o órgão interno sindicante, com função fiscalizadora e educativa na Unidade,  

Art. 2.º Os médicos(as) do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu tem suas funções 

regidas pela CEM, tais como suas atividades gerais, administrativas ou de pesquisa, registradas de 

forma regular pelo CREMEGO 
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Art. 3.º A CEM tem constituição autônoma em relação à Alta Gestão do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu (HEMU). É um órgão de assessoria em ações sindicantes, de fiscalização 

e educativas.  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

Art. 4º A estrutura da CEM compreende: 

I – Colegiado; 

II – Presidência; 

III – Secretariado; 

IV – Apoio administrativo. 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 5.ºA CEM do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) é constituída por, 

no mínimo seis membros, que compõem o Colegiado, que participam das reuniões ordinárias e 

extraordinárias em condições de igualdade de manifestação de opinião e voto e com as atribuições 

que lhe são inerentes à função. 

§ 1.º A depender da necessidade, a qualquer momento o número de integrantes poderá ser alterado, 

de acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) ou do CREMEGO. 

§ 2.º os titulares serão os três membros mais votados na eleição e os demais membros serão 

considerados suplentes. 

§ 3.º É obrigatória a presença de todos os membros, titulares e suplentes, quando convocados, nas 

reuniões. 

Art. 6.º O(A) presidente e o(a) secretário(a) serão eleitos por votação. 

Parágrafo único. Em decorrência de vacância de qualquer cargo ou impedimentos de todos, os 

membros suplentes da CEM, pela ordem dos mais votados, procederão à substituição deles, e 

exercerão suas funções até o cumprimento do restante do mandato. 

Art. 7º Os membros da CEM poderão, obedecendo a votação da maioria e a qualquer momento, 

decidir pela substituição de seu presidente e/ou secretário por meio de novas eleições. 

Art. 8º A comissão eleitoral decidirá e publicará as regras de formação e organização das chapas 

que intencionam participar das eleições para a CEM. 
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Art. 9º Não poderão integrar a CEM: 

I - Os médicos que exercem cargos de gerência, direção técnica, clínica ou administrativa na 

Instituição; 

II – Os médicos que não estejam em situação regular com o CREMEGO; 

III – Os médicos residentes; 

IV – Os médicos estagiários e os médicos voluntários. 

§ 1º Caso algum médico ou médica passe a exercer algum cargo de gerência, direção técnica, clínica 

ou administrativa do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, deverá ser imediatamente 

afastado da CEM.  

§ 2º O desligamento da Instituição implica no seu automático desligamento da CEM. 

§ 3º São impedidos de integrar a CEM os médicos que sofreram sanções éticas nos últimos oito 

anos. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 10 - Compete à CEM:                                      

I - Supervisionar, orientar e avaliar o exercício ético e legal da atividade médica nas dependências 

do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) e nas Instituições sob sua 

administração; 

II - Apresentar ofício circunstanciado ao CREMEGO descrevendo atos indicativos de infração à 

lei ou ao código de médica; 

III - Oficiar imediatamente ao CREMEGO atos indicativos de exercício ilegal da profissão médica; 

IV - Ao tomar conhecimento de infração ao Código de Ética Médica, a CEM deve instaurar 

imediatamente sindicância, produzir documento de instrução com relatório circunstanciado acerca 

dos fatos, isentar o texto de juízo de valor e encaminhar relatório e provas testemunhais e 

documentais ao CREMEGO para julgamento do mérito; 

V - Atuar em colaboração com a Comissão de Educação Continuada para promoção de discussões 

de caso (guardado o devido sigilo), estudo do Código de Ética Médica e orientações sobre temas 

relativos à Ética Médica, visando uniformizar o comportamento moral e ético; 
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VI - Estabelecer linha permanente de diálogo regular com a Alta Gestão da Instituição e com os 

responsáveis pelos Gerências e Chefias, com a Comissão de Residência Médica (COREME) e 

Comissão de Pós-Graduação (CPG); 

VII - Fornecer subsídios à Alta Gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU), visando a melhoria das condições de trabalho e da assistência médica e prevenção de 

atos em desacordo com o Código de Ética Médica; 

VIII - Atuar preventivamente, conscientizando os médicos ligados ao HEMU quanto às normas 

legais que disciplinam o seu comportamento ético, através de reuniões, página no site e outros 

meios disponíveis; 

IX - Tornar pública aos médicos e aos usuários do HEMU a constituição da CEM, suas finalidades 

e localização; 

Art. 11. Ao colegiado da CEM compete: 

I - Eleger o Presidente e o Secretário por maioria simples; 

II - Comparecer e participar ativamente de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da CEM, 

emitir opiniões técnicas e legais e votar as matérias em pauta; 

III - Convocar membro suplente em caso de impedimento de um componente da Comissão; 

IV - Dar garantia ao exercício do amplo direito de defesa aos médicos e médicas que respondem 

processos ético; 

V - Reunir-se, em caráter extraordinário, para discussão e deliberação em questões éticas; 

VI – Produzir, aprovar e publicar material emitido pela CEM. 

Art. 12. Compete ao Presidente da CEM: 

I - Participar de reuniões como representante da CEM com a Alta Gestão do HEMU, assim como 

em instituições subordinadas à essa administração, na Comissão de Educação Continuada, assim 

como outras Comissões e junto CREMEGO; 

II - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CEM; 

III - Convocar membro da CEM para substituí-lo em todas as suas funções durante seus 

impedimentos; 

IV - Encaminhar ao CREMEGO os Relatórios Circunstanciados de sindicâncias finalizadas; 

V - Convocar os membros da CEM para instaurar sindicâncias, realizar audiências, elaborar 

relatórios de sindicâncias, assim como emitir pareceres referentes a assuntos éticos; 



 

213 
 

VI - Participar, como membro consultivo, das reuniões da Comissão de Residência Médica 

(COREME), para orientar os residentes quanto à conduta ética no exercício da profissão; 

VII – Produzir, juntamente com o colegiado, material informativo e educativo relacionado ao 

Código de Ética Médica. 

Art. 13. Compete ao Secretário da CEM: 

I - Substituir o Presidente em caso de afastamentos; 

II - Colaborar com a produção de relatórios de competência da CEM; 

III - Produzir as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da CEM. 

Art. 14. Compete ao apoio administrativo: 

I - Receber a documentação encaminhada à CEM; 

II - Registrar e organizar os documentos e outros registros para análise da CEM; 

III – Redigir memorandos, ofícios e rotinas operacionais da CEM sob orientação do Presidente da 

CEM; 

IV - Seguir as regras e padrões da Instituição de forma a manter a normatização dos trabalhos da 

CEM; 

V - Atender ao Presidente quanto às convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias da 

CEM; 

VI - Emitir convocações para as oitivas; 

VII - Manter o sigilo das informações geradas nos processos éticos; 

 

  

CAPÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 15. Cabe ao diretor técnico a organização das eleições para composição da CEM. Ele/ela deve 

dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral. 

Parágrafo único. Não poderão se candidatar à Comissão de Ética Médica os integrantes da 

comissão eleitoral e membros de cargos diretivos do HEMU. 

Art. 16. É estabelecido um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o pleito. A comissão eleitoral 

deverá publicar edital na página do HEMU e nos murais as regras de candidatura e a data do pleito. 

Parágrafo único. O edital deverá conter informações claras e concisas ao desenvolvimento do 

processo eleitoral, com todas as regras que devem ser seguidas para a correta condução do pleito. 
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Art. 17. A candidatura deverá ser formalizada através de formulário específico junto à comissão 

eleitoral e com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição. Somente serão aceitas 

inscrições de chapas completas e de acordo com o artigo 5.º deste Regimento. 

§ 1.º Um representante de cada chapa deverá ser designado, no momento da inscrição, para 

acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. 

§ 2.º É obrigatória a subscrição de todos os participantes das chapas no requerimento de inscrição. 

Art. 18. As chapas participantes poderão publicizar suas candidaturas pessoalmente aos colegas do 

HEMU e por meio de cartazes em murais destinados à propaganda e devidamente autorizados pela 

comissão eleitoral. 

Art. 19. 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. 

§ 1.º. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos apurados. 

§ 2.º Somente as cédulas sem rasuras e os votos que não apresentarem dúvidas ou dúbia 

interpretação serão considerados válidos. 

Art. 20. O resultado da eleição será lavrado em ata pela comissão eleitoral, que deverá ser 

encaminhada ao CREMEGO para homologação e registro. 

Art. 21. Os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, por escrito, dentro de, no 

máximo, dois dias úteis após a ocorrência do fato, encaminhados em primeira instância à comissão 

eleitoral e, em segunda instância, ao CREMEGO, se necessário. 

Art. 22. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão empossados pelo 

CREMEGO. 

Parágrafo único. O CREMEGO emitirá certificado de eleição, com a composição da Comissão de 

Ética Médica, que deverá ser fixado no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu , em 

local visível ao público.  

  

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 23. As reuniões da CEM devem acontecer ordinariamente, bimestralmente,  e 

extraordinariamente se for demandada. 
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Parágrafo único. O calendário das reuniões ordinárias será fixado em mural de fácil acesso ao 

público geral e aos médicos e médicas do corpo clínico do HEMU e também no ambiente 

administrativo virtual da instituição. 

Art. 24. O presidente da CEM deterá o voto qualificado em caso de empate nas votações. 

Art. 25. O Presidente ou Secretário(a), na ausência do primeiro, conduzirá as reuniões ordinárias e 

extraordinárias da CEM em dia e hora pré-definidos com, pelo menos, a metade dos membros 

convocados, após quinze minutos do início previsto.  

§ 1.º Na ausência do Presidente e do Secretário, os membros presentes à reunião, escolherão o(a) 

Presidente e o(a) Secretário(a) interinos(as) que deverão conduzir a reunião. 

§ 2.º Caso faltante, o membro que deveria comparecer à reunião deverá justificar por escrito ao 

Presidente da CEM 

§ 3.º  Ao completar três ausências consecutivas, o faltante deverá justificar-se ao Colegiado quanto 

a sua permanência na CEM. Isso também se aplica a membros que não comparecerem, mesmo 

justificados, a cinco reuniões não consecutivas.. 

Art. 26. O presidente da CEM convocará o primeiro suplente em caso de afastamento definitivo ou 

temporário de um de seus membros efetivos e enquanto perdurar o afastamento, comunicando-se 

imediatamente ao CREMEGO 

§ 1.º  O mandato de um membro da CEM cessará automaticamente se o mesmo deixar de fazer 

parte do corpo clínico do HEMU, cabendo ao presidente comunicar este fato diretamente ao 

CREMEGO. 

§ 2.º  Um membro da CEM deverá ser afastado de imediato pelo CREMEGO caso haja qualquer 

tipo processo investigativo em andamento e, permanentemente, em caso de condenação ético-

profissional.  

Art. 27.  Caso haja vacância nos cargos de presidente/secretário, será feita uma nova escolha dos 

respectivos cargos dentre os atuais membros, para que se cumpra o restante do mandato. 

Parágrafo único. Será convocada uma nova eleição para o preenchimento de todos os cargos vagos 

se ocorrer vacância de metade ou mais dos cargos da CEM, até que seja feita uma nova eleição 

oficial, podendo ser feita por candidatura individual. 

Art. 28. Trinta meses será o mandato da CEM. 
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CAPÍTULO VII 

DA APURAÇÃO INTERNA 

Art. 29. De posse da denúncia de infração do Código de Ética Médica, a apuração interna será 

instaurada mediante: 

I - Recebimento de documento com identificação e, se possível, circunstanciado; 

II - ex officio, através de despacho emitido pelo presidente da CEM. 

Parágrafo único. Uma vez instaurada a apuração, o presidente da CEM deverá comunicar a abertura 

do processo ao CREMEGO para ciência de que a Instituição possui um processo ético em 

andamento. 

Art. 30. Um membro da CEM será designado para relatar o processo e conduzir a apuração. 

§ 1.º. Deve prezar pela busca de informações necessárias e suficientes e, se possível, com a devida 

materialidade, para fundamentar seus trabalhos. 

§ 2.º. As apurações internas deverão ser realizadas buscando os fatos e somente os fatos, tendo por 

objetivo a sua apuração no local em que ocorreram, os entes envolvidos e, se houverem, 

testemunhas. 

Art. 31. Tendo sido aberto o processo ético, a CEM deve convocar os envolvidos através de  ofício 

para oitivas, sendo estabelecido um prazo de 15 úteis dias para comparecimento dos mesmos. 

Parágrafo único. As regras do contraditório e da ampla defesa não se aplicam a esta etapa da 

apuração interna no âmbito da CEM, sendo este um exclusivo procedimento sumário de 

esclarecimento. 

Art. 32. A CEM adotará um procedimento semelhante aos autos judiciais, com as folhas 

devidamente numeradas, rubricadas e ordenadas cronologicamente. 

Parágrafo único. Por sempre se tratar de processo sigiloso, o acesso aos autos somente será 

permitido às partes, à CEM, ao CREMEGO e ao CFM. 

Art. 33. Diante do fim do processo de oitivas e coleta de provas, a apuração dos fatos, será lavrado 

termo de encerramento dos trabalhos. Cabe ao presidente da CEM sugerir o arquivamento ou o 

encaminhamento ao CREMEGO. 

§ 1º. Os tipos de provas são: depoimento pessoal; confissão; exibição de documento; ou coisa; 

prova documental; prova testemunhal; prova pericial; inspeção judicial. 

§ 2º. É atribuição do presidente da CEM decidir apresentar os autos para apreciação dos demais 

membros que, em votação simples, poderão deliberar pela realização de novos atos instrutórios. 
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Art. 34. Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos 

prontuários, das fichas clínicas, arquivos digitais filmográficos ou sonográficos, das ordens de 

serviço e outros que possam ser úteis ao deslinde dos fatos, deverão ser anexados aos autos de 

apuração, quando do seu envio ao respectivo CREMEGO. 

Art. 35. Se houver denúncia envolvendo algum membro da CEM, toda a comissão deve se declarar 

suspeita no processo e esta será dissolvida. Os suplentes devem ser convocados pela Alta 

Governança para substituí-los. 

Art. 3º. A CEM está impedida de emitir juízo de valor em qualquer documento a respeito dos fatos 

que apurar. 

Art. 37. O processo de sindicância deverá ser encaminhado ao CREMEGO em caso de existirem 

indícios de infração ao Código de Ética Médica, por este ser o órgão competente para julgar 

processos éticos. 

Art. 38. Em caso de haver indícios de infração administrativa, os eventos devem ser descritos e um 

ofício deverá ser encaminhado à Alta Gestão da instituição que deverá decidir sobre a abertura de 

Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 39. Em casos considerados de menor gravidade pela CEM, que não tenham acarretado danos 

a terceiros, poderá ser proposta a conciliação entre as partes envolvidas ad referendum do 

CREMEGO. 

§ 1.º Havendo conciliação, a Comissão lavrará tal fato em ata específica. 

§ 2.º Não havendo conciliação, a sindicância seguirá seu trâmite normal com o envio do Relatório 

ao CREMEGO. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 40. Conforme o Art. 17 do Código de Ética Médica, todos os médicos envolvidos nas 

apurações que por qualquer motivo de recusarem a prestar esclarecimentos à CEM, ficaram sujeitos 

a procedimentos administrativos. 

Art. 41. É atribuição do presidente da CEM fornecer ao CREMEGO relatório sobre as atividades 

realizadas a cada seis meses ou quando solicitado. 

Art. 42. Os casos omissos serão deliberados pelo CREMEGO. 
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Art. 43. Este Regimento Interno está de acordo com a Resolução CFM n.º 2152/2016 que 

estabelece normas de organização, funcionamento, eleição e competências das CEM´s podendo ser 

alterado, de acordo com futuras Resoluções do CFM, do CREMEGO e quando a CEM julgar 

necessário, obedecidas as regras do CFM e do CREMEGO. 

Art. 44. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação. 

  

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Formação da 

Comissão 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes 

Convocação de 

eleições por 

resolução do 

Diretor Técnico  

Todos os 

médicos do 

HEMU através 

de votação 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

2 Reuniões 

Ordinárias 

Estudo do Código de 

Ética Médica e de 

Processos Éticos 

transitados e julgados 

pelo CREMEGO 

para melhorar a 

expertise dos 

membros da CEM 

Análise 

documental 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Padronização 

de Relatórios 

e Processos 

Investigativo

s 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Estabelecimento 

dos padrões para 

os processos 

investigativos 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Primeiros 30 

dias após a 

posse da CEM 

4 Abertura de 

Processos 

Éticos 

Os fatos denunciados 

devem ser 

esclarecidos 

Escolha do 

relator pelo 

presidente. As 

partes devem ser 

ouvidas e as 

provas 

testemunhais e 

documentais 

juntadas 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse o 

recebimento da 

denúncia em 

reunião 

extraordinária 

5 Comunicar à 

Alta 

Governança 

do HEMU 

A Alta Governança 

da Instituição precisa 

estar ciente da 

abertura de processo 

ético 

Oficiar à Alta 

Governança 

sobre a abertura 

ou não de 

processo ético 

Presidente Imediatamente 

após abertura de 

processo ético 

6 Comunicar 

ao 

CREMEGO 

sobre a 

abertura de 

A comunicação ao 

Conselho Regional 

de Medicina de 

Goiás deve ser 

compulsória 

Oficiar ao 

CREMEGO 

sobre a abertura 

ou não de 

processo ético 

Presidente Imediatamente 

após abertura de 

processo ético 
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processo 

ético 

7 Envio do 

Processo 

Ético ao 

CREMEGO 

Para instauração de 

julgamento ético pelo 

órgão responsável 

Enviar todas as 

informações 

coletadas sobre 

os fatos em 

documento 

padronizado sem 

emitir juízo de 

valor 

Presidente Após a 

finalização do 

processo 

investigativo 

8 Colaboração 

com a 

Comissão de 

Educação 

continuada 

Para treinamento das 

equipes assistenciais 

e administrativas 

sobre as condutas 

éticas que devem ser 

observadas pelo 

médico e por outras 

equipes 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Presidente e 

Secretario(a) 

Trimestralmente 

ou de acordo 

com a demanda 

9 Zelar pelo 

sigilo ético 

das 

informações 

Proteger interesses 

públicos e de 

profissionais 

envolvidos nas 

demandas 

Manter 

comunicação 

sobre processos 

éticos somente 

com os entes e 

entidades 

envolvidas 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

  

3.5 . Comissão de ética em enfermagem 

 

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM - CEE 

  

Finalidade: 

As normas de organização, funcionamento, eleição e competências das Comissões de Ética 

de Enfermagem nas Instituições de Saúde brasileiras, onde houver serviço de enfermagem, são 

regidas pela Resolução COFEN nº 593/2018. Ela torna obrigatória a criação dessa comissão em 

instituições com 50 ou mais profissionais de enfermagem e é facultativa quando houver um número 

menor a esse. 

As Comissões de Ética de Enfermagem devem ser os órgãos garantidores das boas práticas 

profissionais e têm a finalidade de fiscalizar a conduta ética dos profissionais de Enfermagem na 

instituição sob seus auspícios. Deve resguardar o trabalho dos enfermeiros e enfermeiras, assim 

como das equipes de enfermagem sob sua responsabilidade. Visa combater o exercício ilegal da 
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profissão através da educação continuada em ambiente de trabalho, fazendo valer as boas práticas 

da comunicação para reforçar e esclarecer os preceitos éticos e legais da profissão. 

É atribuição da CEE do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) a 

notificação compulsória ao COREN-GO de irregularidades praticadas nas suas dependências, 

reivindicações dos profissionais, sugestões que contribuam para a melhoria do ambiente de 

trabalho e denúncias formais sobre infrações éticas durante o exercício da profissão. 

A criação do corpo da CEE deve estar de acordo com as diretrizes do COREN-GO para que 

sua redação esteja contextualizada com a realidade regional, no que se refere ao número de 

serviços, ao porte da instituição, ao quantitativo de recursos humanos de enfermagem e a 

complexidade dos serviços.  

A criação do CEE do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) é baseada 

no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que foi aprovado pela Resolução COFEN nº 

564/2017 e pela Resolução COFEN nº 370/2010, que aprova e normatiza o Código de Processo 

Ético Disciplinar dos Conselhos de Enfermagem. 

Os integrantes da CEE devem ser eleitos por voto direto e secreto. Os candidatos e eleitores 

devem fazer parte do corpo de enfermagem da Instituição e estarem devidamente regularizados 

junto ao COREN-GO. 

Estarão inaptos a integrar a Comissão de Ética em Enfermagem os enfermeiros, técnicos 

ou auxiliares que exercerem cargos de gestão no HEMU e aqueles em situação irregular junto ao 

COREN-GO, além dos apenados nos últimos cinco anos, com decisão transitada em julgado no 

âmbito administrativo ou ético ou, ainda, junto ao HEMU, ou que estejam afastados cautelarmente 

do exercício da enfermagem pelo COREN-GO ou COFEN. Os que forem nomeados para cargos 

de gestão deverão solicitar sua exclusão do quadro da Comissão antes de sua posse. 

A nomeação dos membros eleitos da CEE será feita por Portaria do COREN-GO, uma vez 

que a Comissão é um órgão representativo do Conselho na Instituição. 

  

Constituição Básica: 

A estrutura da CEM compreende: 

I – Colegiado; 

II – Presidência; 

III – Secretariado; 



 

221 
 

IV – Apoio administrativo. 

A CEE será composta por, no mínimo, seis membros, constituindo o Colegiado sendo três 

enfermeiros e três técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem do quadro da instituição. 

Cabe sempre ao enfermeiro ou à enfermeira a presidência da Comissão. Os integrantes devem 

participar das atividades inerentes à CEE e de suas reuniões ordinárias e extraordinárias em 

condições de igualdade de manifestação de opinião e voto. 

  

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÕES 

Art. 1º - A Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU), gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, será formada a 

partir da Resolução COFEN nº 593/2018, que desempenha suas funções por portaria do Conselho 

Regional de Enfermagem de Goiás. 

Art. 2º - Essa resolução determina que a CEE passe a ser o órgão representativo do COREN-GO 

em todas as questões éticas relacionadas aos profissionais de Enfermagem. 

Art. 3º - Essa Comissão tem função de fiscalizar o exercício ético-legal dos profissionais de 

Enfermagem em suas áreas de abrangência dentro da assistência, ensino, pesquisa e gestão. 

Parágrafo único - A CEE deve prestar orientação e assessoramento aos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem, além de averiguação e emissão de relatórios 

circunstanciados relacionados ao exercício ético e disciplinar da enfermagem. 

Art. 4º - Este regimento terá validade legal quando revisado, discutido e aprovado pela CEE eleita 

e após aceitação e publicação pelo COREN-GO. 

  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

Art. 5º - A estrutura da CEE compreende: 

I – Colegiado; 

II – Presidência; 

III – Secretariado; 

IV – Apoio Administrativo 
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CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - A CEE, do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), será composta 

por, no mínimo seis membros, que compõem o Colegiado, que participam das reuniões ordinárias 

e extraordinárias em condições de igualdade de manifestação de opinião e voto e com as atribuições 

que lhe são inerentes à função. 

§ 1.º O cargo de Presidente somente poderá ser ocupado por Enfermeiro da própria instituição. 

§ 2.º A depender da necessidade, a qualquer momento o número de integrantes poderá ser alterado, 

de acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) ou do COREN-GO. 

§ 3.º os titulares serão os 3 (três) membros mais votados na eleição e os demais membros serão 

considerados suplentes. 

§ 4.º É obrigatória a presença de todos os membros, titulares e suplentes, quando convocados, nas 

reuniões. 

Art. 7º - Os enfermeiros que exerçam cargo de gestão ou de Responsável Técnico de Enfermagem, 

não poderão participar da CEE. 

Art. 8º - O tempo de mandato da CEE será de 03 (três) anos, sendo admitida apenas uma reeleição 

por igual período. 

 

Art. 9º - O afastamento dos membros integrantes da CEE poderá ocorrer por término de mandato, 

afastamento temporário, desistência ou destituição. 

Parágrafo único - Diante de qualquer forma de afastamento, o Presidente da CEE deverá comunicar 

o fato à Comissão de Ética, à Alta Gestão do HEMU e ao COREN-GO. 

Art. 10 - Não poderão integrar a CEM: 

I - Os enfermeiros que exercem cargos de gerência, direção técnica, clínica ou administrativa na 

Instituição; 

II – Os enfermeiros, técnicos ou auxiliares que não estejam em situação regular com o COREN-

GO; 

III – Os enfermeiros residentes; 

IV – Os enfermeiros ou técnicos estagiários e os voluntários. 
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§ 1º Caso algum enfermeiro ou enfermeira passe a exercer algum cargo de gerência, direção técnica 

ou administrativa do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, deverá ser imediatamente 

afastado da CEE. 

§ 2º O desligamento da Instituição implica no seu automático desligamento da CEE. 

§ 3º São impedidos de integrar a CEE enfermeiro, técnicos ou auxiliares que sofreram sanções 

éticas nos últimos cinco anos. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 11 - Compreende as competências gerais da CEE: 

I - O Dever de promover a divulgação das finalidades e competências da CEE no Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) e de seus respectivos membros; 

II - Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais leis, decretos, 

resoluções, decisões, normas disciplinares e éticas do exercício profissional advindas do COFEN 

e COREN-GO; 

III - É dever da CEE reger e/ou participar de eventos, reuniões e similares que debatem e 

interpretam o Código de Ética e encaminhar relatório da atividade realizada ao COREN-GO; 

IV - Cooperar com o COREN-GO nas atividades de divulgar, discutir e orientar sobre temas 

relativos à ética na enfermagem no HEMU; 

V - Fiscalizar o cumprimento do Código de Ética pelos profissionais de enfermagem e das demais 

determinações do COFEN e COREN-GO; 

VI - Assessorar a gerência de enfermagem do HEMU no que se refere às questões de ética 

profissional; 

VI - Orientar os clientes, familiares e comunidade, sobre as questões éticas, sempre que necessário; 

VII - orientar os profissionais de enfermagem sobre a ética profissional e as possíveis 

consequências advindas de atitudes contrárias ao Código de Ética; 

VIII - Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem do HEMU, promover condições 

de trabalho e sua compatibilidade com desempenho profissional, bem como a qualidade do 

atendimento dispensado ao cliente e família; 
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IX - Comunicar formalmente ao COREN-GO indícios de exercício ilegal da profissão, e/ou 

quaisquer indícios de infração da Lei do Exercício Profissional junto com documentos necessários 

e afins; 

X - Comunicar formalmente ao COREN-GO problemas gerais e ausência de condições de trabalho 

da equipe de enfermagem que comprometam a qualidade da assistência prestada ao cliente e 

familiares; 

XI - Realizar sindicâncias e reuniões para averiguar questões relacionadas a comportamentos de 

profissionais de enfermagem possivelmente contrárias ao previsto no Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, instruí-la e elaborar relatório final, sem emitir juízo de valor, 

encaminhando-o à Gerência de Enfermagem para tomar as providências administrativas, se houver, 

e ao COREN-GO para providências conforme norma própria; 

XII - Encaminhar anualmente ao COREN-GO e a Gerência de Enfermagem, o relatório das 

atividades desenvolvidas no ano em curso, até o dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte; 

XIII - Solicitar assessoramento da Comissão de Ética do COREN-GO quando necessário; 

XIV - Solicitar ao Presidente do COREN-GO apoio técnico e da Diretoria Técnica da Instituição 

apoio de logística, para viabilizar o desempenho das funções da CEE; 

XV - Propor e participar à Gerência de Enfermagem e Comissão de Educação Continuada, ações 

educativas sobre ética junto à equipe de enfermagem da instituição; 

Art. 12 - Competências privativas ao Presidente da CEE: 

I - Presidir, convocar e coordenar reuniões conforme a agenda da Comissão de Ética de 

Enfermagem; 

II - Propor atividades de planejamento semestral, agenda, projetos e redação de documentos que 

serão discutidos e submetidos à aprovação pela CEE; 

III - Receber e averiguar, criar sindicâncias e convocar reuniões diante de denúncias de possíveis 

infrações ético-administrativas que envolvam os profissionais de enfermagem. 

IV - Delegar para as sindicâncias instauradas, um presidente, secretário e vogal, estabelecendo suas 

respectivas funções; 

V - Encaminhar relatório final da sindicância à Gerência de Enfermagem para conhecimento e 

providências administrativas, bem como enviar relatório final arrolado de documentos 

comprobatórios e respectivas declarações de oitivas para o COREN-GO, para julgamento e 

aplicação de providências cabíveis; 
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VI - Ser representante da CEE no HEMU, no COREN-GO, em eventos ou quando se fizer 

necessário; 

VII - Encaminhar decisões da CEE ao setor competente, de acordo com a situação; 

VIII - Elaborar em conjunto com os outros membros da comissão o relatório anual e enviar a  cópia 

do mesmo à comissão de Ética do COREN-GO com o prazo até o dia 15 (quinze) de janeiro de 

cada ano; 

Art. 13 - Compreende as competências dos membros titulares da CEE: 

I - Comparecer e participar das reuniões. Quando impossibilitado de comparecer convocar a 

presença do suplente; 

II - Emitir parecer sobre as questões propostas e participar, através de voto e deliberação, das 

decisões a serem tomadas pela CEE; 

III - Participar da elaboração e execução de atividades gerais e relatórios anuais, bem como de 

programações relacionadas aos aspectos éticos, promovidos pela CEE ou por outras entidades 

como o COREN-GO quando solicitados;. 

Parágrafo único: O membro delegado como Secretário deve secretariar as atividades da CEE, dar 

encaminhamento das deliberações do Presidente, registrar as reuniões em ata e providenciar a 

reprodução de documentos e arquivamentos. Também lhe compete representar a CEE nos 

impedimentos do Presidente e  respectivo suplente. 

Art. 14 - Compreende as competências dos membros suplentes da CEE: 

I - Participar das reuniões promovidas pela CEE; 

II - Substituir os respectivos membros titulares nos seus impedimentos, inclusive o suplente de 

Presidente, assumindo as competências do membro titular; 

III - Participar da elaboração e execução das atividades promovidas pela CEE. 

  

CAPÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 15 - É de responsabilidade da Gerência de Enfermagem a organização, direção e supervisão 

de todo processo eleitoral da CEE. 

Parágrafo único - A Gerência de Enfermagem deverá escolher a comissão eleitoral com exclusiva 

função de eleição da CEE. 



 

226 
 

Art. 16 - O escrutínio para eleição de membros da CEE será realizado, preferencialmente, através 

de voto facultativo, secreto e direto, sendo os candidatos eleitos pelos seus pares. 

Art. 17 - Os materiais necessários para o desenvolvimento de todo o processo eleitoral serão de 

responsabilidade da Gerência de Enfermagem do HEMU. 

Art. 18 - Cabe ao COREN-GO autorizar a publicação do edital. 

Parágrafo Único. O edital será publicado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias 

da data estabelecida para o pleito eleitoral. 

Parágrafo único - O Presidente da CEE deverá encaminhar cópia do edital de convocação da 

eleição, ao COREN-GO, no mesmo dia em que for publicado na instituição. 

Art. 19 - Os profissionais de Enfermagem deverão constituir Chapas, e apresentá-las à comissão 

eleitoral, considerando o período de no mínimo 15 (quinze) dias antes da eleição. 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral deverá enviar ao COREN-GO a relação das Chapas 

inscritas, com identificação de seus candidatos e seus respectivos fiscais, para averiguação das 

condições de elegibilidade, e em seguida realizar o processo de divulgação da eleição. 

Art. 20 - Após o fim das inscrições, a comissão eleitoral deverá confeccionar cartazes ou outros 

documentos com a composição das chapas, informando data, local e horário das eleições. 

Art. 21 - Somente poderão votar os profissionais inscritos no COREN-GO, que não estejam em 

débito com este órgão, que não estejam envolvidos em processo ético no COREN-GO, e nem 

respondendo a nenhum processo administrativo na instituição. 

Parágrafo único - O COREN-GO fornecerá à Comissão Eleitoral a relação dos profissionais de 

enfermagem da entidade que estiverem devidamente inscritos e em condições de votar e serem 

votados. 

Art. 22 - O local para a realização do pleito será definido pela comissão eleitoral juntamente com 

a Gerência de Enfermagem. 

Art. 23 - A eleição deverá ser realizada durante o horário de trabalho, respeitando todos os turnos. 

Art. 24 - A apuração dos votos será realizada pela comissão eleitoral, na presença dos 

representantes das chapas, se houverem, ou de outros interessados, imediatamente após o 

encerramento do pleito. 

Art. 25 - Somente as cédulas sem rasuras e os votos que não apresentarem dúvidas ou dúbia 

interpretação serão considerados válidos. 

Art. 26 - Será considerada eleita a Chapa que obtiver maior número de votos válidos. 
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Art. 27 - Em caso de empate será vencedora a Chapa que tiver maior número de profissionais de 

enfermagem com maior tempo de inscrição no COREN-GO, e se ainda assim, mantiver o empate, 

será adotado o critério de maior número de profissionais de enfermagem com maior tempo de 

atuação na instituição. 

Art. 28 - As Chapas que receberam votos, mas não tenham sido eleitas deverão também ser 

relacionadas na ata da eleição e constar na lista dos resultados das eleições, a ser encaminhada ao 

COREN-GO. 

Art. 29 - Todas as ocorrências referentes ao processo eleitoral serão registradas em ata, assinada 

pelo presidente, secretário e demais membros da Comissão Eleitoral e enviadas para o COREN-

GO. 

Parágrafo único: O presidente da Comissão Eleitoral encaminhará ao Presidente da CEE vigente e 

ao Gerente de Enfermagem da instituição, o resultado da eleição imediatamente após o término do 

pleito. 

Art. 30 - A Comissão Eleitoral proclamará os resultados da eleição através de edital interno, 

imediatamente após o recebimento de uma cópia da ata da eleição. 

Art. 31 - A CEE enviará ao COREN-GO, o resultado do pleito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 32 - Os protestos e recursos contra qualquer fato relativo ao processo eleitoral, deverão ser 

formalizados por escrito, em duas vias, à comissão eleitoral em um período inferior a 48 (quarenta 

e oito) horas, após a data da publicação dos resultados, em segunda instância à CCE e, por último, 

à instância superior – o COREN-GO. 

Parágrafo único - O(s) recurso(s) será(ão) analisado pela Comissão Eleitoral e enviado(s) ao 

departamento jurídico do COREN-GO para os devidos julgamentos, em um período de 05 (cinco) 

dias úteis. 

Art. 33 - Os membros integrantes da Chapa eleita assumirão o mandato após homologação da 

eleição pelo COREN-GO. 

Parágrafo único - Somente após a homologação pelo Plenário do COREN-GO, e a nomeação por 

Portaria emitida pelo seu Presidente, a nova CEE estará oficialmente autorizada para iniciar suas 

atividades definidas neste regimento. 

Art. 34 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, podendo esta formular 

consultas ao COREN-GO. 

 



 

228 
 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 35.- As reuniões da CEE devem acontecer ordinariamente, mensalmente, e 

extraordinariamente se for demandada. 

Parágrafo único. O calendário das reuniões ordinárias será fixado em mural de fácil acesso ao 

público geral e aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do HEMU e também no 

ambiente administrativo virtual da instituição. 

Art. 36 - O(A) presidente da CEE deterá o voto qualificado em caso de empate nas votações. 

Art. 37 - O(A) Presidente ou Secretário(a), na ausência do primeiro, conduzirá as reuniões 

ordinárias e extraordinárias da CEM em dia e hora pré-definidos com, pelo menos, a metade dos 

membros convocados, após quinze minutos do início previsto. 

§ 1º Na ausência do Presidente e do Secretário, os membros presentes à reunião, escolherão o(a) 

Presidente e o(a) Secretário(a) interinos(as) que deverão conduzir a reunião. 

§ 2º Caso faltante, o membro que deveria comparecer à reunião deverá justificar por escrito ao 

Presidente da CEE 

§ 3º  Ao completar três ausências consecutivas, o faltante deverá justificar-se ao Colegiado quanto 

a sua permanência na CEE. Isso também se aplica a membros que não comparecerem, mesmo 

justificados, a cinco reuniões não consecutivas.. 

Art. 38 - O presidente da CEM convocará o primeiro suplente em caso de afastamento definitivo 

ou temporário de um de seus membros efetivos e enquanto perdurar o afastamento, comunicando-

se imediatamente ao COREN-GO 

§ 1º  O mandato de um membro da CEE cessará automaticamente se o mesmo deixar de fazer parte 

do corpo clínico do HEMU, cabendo ao presidente comunicar este fato diretamente ao COREN-

GO. 

§ 2º  Um membro da CEE deverá ser afastado de imediato pelo COREN-GO caso haja qualquer 

tipo processo investigativo em andamento e, permanentemente, em caso de condenação ético-

profissional. 

Art. 39.  Caso haja vacância nos cargos de presidente/secretário, será feita uma nova escolha dos 

respectivos cargos dentre os atuais membros, para que se cumpra o restante do mandato. 
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Parágrafo único. Será convocada uma nova eleição para o preenchimento de todos os cargos vagos 

se ocorrer vacância de metade ou mais dos cargos da CEE, até que seja feita uma nova eleição 

oficial, podendo ser feita por candidatura individual. 

Art. 40 - Trinta e seis meses será o mandato da CEM. 

  

CAPÍTULO VII 

DA APURAÇÃO INTERNA 

 

Art. 41 - De posse da denúncia de infração do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

a apuração interna será instaurada mediante: 

I - Recebimento de documento com identificação e, se possível, circunstanciado; 

II - ex officio, através de despacho emitido pelo presidente da CEE. 

Parágrafo único. Uma vez instaurada a apuração, o presidente da CEE deverá comunicar a abertura 

do processo ao COREN-GO para ciência de que a Instituição possui um processo ético em 

andamento. 

Art. 42 - Um membro da CEE será designado para relatar o processo e conduzir a apuração. 

§ 1º - Deve prezar pela busca de informações necessárias e suficientes e, se possível, com a devida 

materialidade, para fundamentar seus trabalhos. 

§ 2º - As apurações internas deverão ser realizadas buscando os fatos e somente os fatos, tendo por 

objetivo a sua apuração no local em que ocorreram, os entes envolvidos e, se houverem, 

testemunhas. 

Art. 43 - Tendo sido aberto o processo ético, a CEE deve convocar os envolvidos através de  ofício 

para oitivas, sendo estabelecido um prazo de 15 úteis dias para comparecimento dos mesmos. 

Parágrafo único. As regras do contraditório e da ampla defesa não se aplicam a esta etapa da 

apuração interna no âmbito da CEE, sendo este um exclusivo procedimento sumário de 

esclarecimento. 

Art. 44 - A CEE adotará um procedimento semelhante aos autos judiciais, com as folhas 

devidamente numeradas, rubricadas e ordenadas cronologicamente. 

Parágrafo único. Por sempre se tratar de processo sigiloso, o acesso aos autos somente será 

permitido às partes, à CEE, ao COREN-GO e ao COFEN. 



 

230 
 

Art. 45 - Diante do fim do processo de oitivas e coleta de provas, a apuração dos fatos, será lavrado 

termo de encerramento dos trabalhos. Cabe ao presidente da CEE sugerir o arquivamento ou o 

encaminhamento ao COREN-GO. 

§ 1º - Os tipos de provas são: depoimento pessoal; confissão; exibição de documento; ou coisa; 

prova documental; prova testemunhal; prova pericial; inspeção judicial. 

§ 2º - É atribuição do presidente da CEM decidir apresentar os autos para apreciação dos demais 

membros que, em votação simples, poderão deliberar pela realização de novos atos instrutórios. 

Art. 46 - Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos 

prontuários, das fichas clínicas, arquivos digitais filmográficos ou sonográficos, das ordens de 

serviço e outros que possam ser úteis ao deslinde dos fatos, deverão ser anexados aos autos de 

apuração, quando do seu envio ao respectivo COREN-GO. 

Art. 47 - Se houver denúncia envolvendo algum membro da CEE, toda a comissão deve se declarar 

suspeita no processo e esta será dissolvida. Os suplentes devem ser convocados pela Alta 

Governança para substituí-los. 

Art. 48 - A CEM está impedida de emitir juízo de valor em qualquer documento a respeito dos 

fatos que apurar. 

Art. 49 - O processo de sindicância deverá ser encaminhado ao COREN-GO em caso de existirem 

indícios de infração ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, por este ser o órgão 

competente para julgar processos éticos. 

Art. 50 - Em caso de haver indícios de infração administrativa, os eventos devem ser descritos e 

um ofício deverá ser encaminhado à Alta Gestão da instituição que deverá decidir sobre a abertura 

de Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 51 - Em casos considerados de menor gravidade pela CEE, que não tenham acarretado danos 

a terceiros, poderá ser proposta a conciliação entre as partes envolvidas ad referendum do COREN-

GO. 

§ 1º - Havendo conciliação, a Comissão lavrará tal fato em ata específica. 

§ 2º - Não havendo conciliação, a sindicância seguirá seu trâmite normal com o envio do Relatório 

ao COREN-GO. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 52 - A CEE norteará suas atividades pelo regimento interno e pelas normas ético-legais 

estabelecidas pelo COFEN e COREN-GO. 

Art. 53 - Este regimento poderá ser alterado por proposta da CEE, do Gerente de Enfermagem da 

instituição ou da Comissão de Ética do COREN-GO. 

Parágrafo único - A alteração desse documento deverá ser aprovada em reunião da CEE do HEMU 

e deverá sofrer homologação da Plenária do COREN-GO. 

Art. 54 - A Gerência de Enfermagem da Instituição garantirá as condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades da CEE. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Formação da 

Comissão 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes 

Convocação de 

eleições por 

resolução do 

Diretor Técnico  

Toda a equipe 

de 

enfermagem 

do HEMU 

através de 

votação 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

2 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

3 Reuniões 

ordinárias 

 

Estudo do Código de 

Ética dos 

Profissionais de 

Enfermagem e de 

Processos Éticos 

transitados e julgados 

pelo COREN-GO 

para melhorar a 

expertise dos 

membros da CEE 

Análise 

documental 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

4 Padronização de 

Relatórios e 

Processos 

Investigativos 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Estabelecimento 

dos padrões para 

os processos 

investigativos 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Primeiros 30 

dias após a 

posse da 

CEE 

5 Abertura de 

Processos Éticos 

Os fatos denunciados 

devem ser 

esclarecidos 

Escolha do relator 

pelo presidente. 

As partes devem 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamen

te após a 

posse o 
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ser ouvidas e as 

provas 

testemunhais e 

documentais 

juntadas 

recebimento 

da denúncia 

em reunião 

extraordinári

a 

6 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhament

o das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU e ao 

COREN-GO 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Semestralme

nte ou sob 

demanda 

quando 

houver 

abertura de 

processo 

ético 

7 Colaboração 

com a Comissão 

de Educação 

continuada 

 

Para treinamento das 

equipes assistenciais 

e administrativas 

sobre as condutas 

éticas que devem ser 

observadas pelas 

equipes de 

enfermagem e por 

outras equipes 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Presidente e 

Secretario(a) 

Trimestralme

nte ou de 

acordo com a 

demanda 

8 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões tomadas 

pela Comissão 

Presidente Por demanda 

9 Zelar pelo sigilo 

ético das 

informações 

Proteger interesses 

públicos e de 

profissionais 

envolvidos nas 

demandas 

Manter 

comunicação 

sobre processos 

éticos somente 

com as partes e 

entidades 

envolvidas 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.6. Comissão de Biossegurança 

 

COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

 

 Finalidade: 

A Comissão de Biossegurança tem como objetivo principal conscientizar as equipes 

hospitalares a se precaver contra agentes biológicos potencialmente infecciosos, estando sempre 

em busca de trazer novas ideias, insumos e tecnologias para ajudar a proteger os trabalhadores 

contra contaminações. 
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Constituição Básica: 

I - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

II - Representante da Comissão de Acidentes com Material Biológico; 

III - Representante da Comissão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

IV - Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

V - Representante da Comissão de Proteção Radiológica; 

VI - Representante do Laboratório Clínico; 

VII - Representante da Gerência de Enfermagem; 

VIII – Representante da Alta Gestão do HEMU. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - A Comissão de Biossegurança do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU) visa a conscientização coletiva das equipes de trabalho quanto à prevenção de possíveis 

infecções advindas do ambiente de trabalho e desempenho das funções, além de fomentar o 

acréscimo de novas tecnologias que possam mitigar os riscos gerados pelo ambiente hospitalar 

  

CAPÍTULO II 

DO CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

Art. 2º - Entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência 

à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em 

saúde em qualquer nível de complexidade, sendo essa Comissão específica para atuação dentro do 

Hospital Estadual Geral e Maternidade Uruaçu. 
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CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO 

 

Art. 3º - Compete à Comissão: 

I - A Comissão deverá promover a conscientização quanto ao combate a potenciais danos à saúde 

e infecções, seja pelo meio ambiente ou seja pela manipulação de resíduos tóxicos, químicos e 

infectantes gerais. Além de Promover ações voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de 

riscos inerentes às atividades prestadas no HEMU; 

II - Monitorar por meio de outras comissões que fiscalizam as atividades laboratoriais e controle 

de risco (saúde humana e ambiente), como a Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços 

de Saúde, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes, Comissão de Proteção Radiológica, Comissão de Farmácia Terapêutica. 

  

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º A Comissão de Biossegurança terá composição multiprofissional de membros efetivos, com 

representantes de diversos segmentos, na forma que segue: 

I - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

II - Representante da Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB); 

III - Representante da Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (CSOST); 

IV - Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 

V - Representante da Comissão de Proteção Radiológica (CPR); 

VI - Representante do Laboratório Clínico; 

VII - Representante da Gerência de Enfermagem; 

VIII - Representante da Alta Gestão do HEMU. 

Parágrafo único. Caberá à área da Segurança do Trabalho a liderança principal para articulação das 

ações, no que se refere à biossegurança, garantindo a unificação destas ações. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5º - Caberá à Alta Gestão do HEMU a substituição do mandato, que será de duração 

indeterminada, da comissão de segurança caso seja pertinente ou conveniente.  

Art. 6º - O(A) Presidente, Vice-Presidente e o(a) Secretário(a) serão escolhidos através de votação 

simples dos membros da comissão. Para que possam, a partir da deliberação sobre a qualidade do 

trabalho prestado, identificar as necessidades de qualificação dos profissionais. 

Art. 7º - As competências do(a) Presidente da comissão, além de outras que estão explícitas neste 

documento, são: 

I - Encaminhar para o Núcleo de Comissões as pautas com das reuniões ordinárias com pelo menos 

(quarenta e oito) horas de antecedência; 

II - Presidir as reuniões; 

III - Representar a Comissão junto às Gerências ou Diretoria da instituição, ou indicar seu 

representante; 

IV - Assinar todos os documentos e resoluções da Comissão, previamente aprovados pelos 

membros desta; 

V - Fazer cumprir o regimento. 

Art. 8º - São atribuições do Vice-Presidente: 

I - Executar os trabalhos para ele encaminhados; 

II - Substituir o Presidente em caso de impedimento temporário ou definitivo. 

Art. 9º - O Presidente e o Vice-Presidente, em conjunto, terão as seguintes atribuições: 

I - Manter as condições de trabalho suficientemente boas para a execução das tarefas; 

II - Zelar pelos objetivos da comissão e fiscalizá-la; 

III - Delegar atribuições aos membros da Comissão; 

IV - Divulgar as decisões da Comissão a todos os trabalhadores do HEMU. 

Art. 10 - São atribuições do Secretário: 

I - Redigir as atas sobre os temas das reuniões e coletar a devida assinatura dos membros presentes; 

II - Encaminhar para o Núcleo de Comissões cópias das atas das reuniões da Comissão, agenda, 

relatórios das atividades desenvolvidas e os indicadores mensais determinados pela Comissão até 

o dia 15 (quinze) do mês seguinte. 
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CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11 - A sede da Comissão será a sala do núcleo de comissões, que será disponibilizada pela 

HEMU, com o suporte e infraestrutura básica necessária para seu pleno funcionamento. 

Art. 12 - Serão feitas reuniões mensais, de acordo com o calendário preestabelecido, reuniões 

ordinárias e extraordinárias (que serão realizadas somente em dias úteis) ao cargo do Núcleo de 

Comissões; 

Art. 13 - As reuniões da Comissão terão atas assinadas pelos presentes e o devido encaminhamento 

de cópias para todos os membros e para o Núcleo de Comissões, visando a manutenção da 

transparência. 

Art. 14 - Reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo(a) Presidente 

ou Vice-Presidente, desde que haja alerta para situação de risco que determine execução de 

medidas corretivas de emergência e quando houver solicitação expressa de uma das representações. 

Art. 15 - As deverão ter quorum mínimo de 50 por cento mais 1, ou com qualquer quantidade de 

membros desde que justificada a urgência para tomada de decisões. 

I - Uma nova convocação será feita se não houver quorum; 

II - Impasses deverão ser resolvidos por meio de votação cabendo ao(a) presidente o voto de 

desempate. 

III - Membros consultivos não terão direito a voto. 

Art. 16 - Caso um membro da comissão não se mostrar presente em 3 reuniões consecutivas, sem 

justificativa, ou em 5 reuniões durante o período de um ano, ele/ela será substituído pela Alta 

Gestão do HEMU. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17 Este Regimento poderá ser modificado, caso necessário, por aprovação da diretoria. 

Art. 18 As resoluções da Comissão terão caráter normativo e deverão ser cumpridas por todos os 

integrantes da instituição. 

Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Art. 20 Este Regimento Interno entrará em vigor após publicação no boletim de Serviço do Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criar a Comissão de 

Revisão de 

Biossegurança, 

através de uma 

Resolução do 

Diretor Técnico, 

indicando 

nominalmente seus 

membros. 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes 

e Aprovar o 

Regimento Interno da 

Comissão 

Através de 

reunião 

Diretor 

Técnico e 

membros da 

comissão 

Primeiro Mês 

2 Reuniões ordinárias 

 

Deliberações sobre a 

revisão de 100% dos 

prontuários 

Análise do 

conteúdo  dos 

prontuários 

utilizado pelo 

HEMU 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Aprovar o Regimento 

Interno da Comissão. 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar o Programa 

de Ação para o 

primeiro ano de 

atuação da Comissão. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse 

dos membros 

da Comissão 

5 Elaborar relatórios de 

avaliação e 

acompanhamento das 

atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

pacientes 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros da 

comissão 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões 

tomadas pela 

Comissão 

Presidente Por demanda 

8 realização de 

treinamento 

Para a 

conscientização dos 

por meio de 

palestras 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

após a 
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integrantes do 

HEMU sobre a 

biossegurança 

finalização do 

calendário de 

palestras 

9 Definir anualmente 

metas de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno da 

Comissão 

Através de 

reuniões 

ordinárias da 

Comissão 

Membros da 

Comissão 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência das 

ações da Comissão 

Para fácil acesso a 

todos os interessados 

e envolvidos no 

processo de cuidar 

Estimulando o 

comprometimen

to de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.7. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT 

Organização específica do Serviço de Farmácia; Organização horária; Previsão para 

implantação do sistema de dose unitária; Métodos de controle sobre fármacos controlados e/ou 

de Alto Custo, utilização de prescrição eletrônica etc. 

Finalidade: 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem por finalidade aperfeiçoar o processo de gestão dos 

insumos farmacêuticos e todo o processo assistencial que envolva a prescrição e administração de 

fármacos e adequação do ambiente hospitalar às novas tecnologias. O medicamento, sem dúvidas, 

é um insumo primordial componente do complexo ambiente hospitalar e, por isso, necessita de 

avaliações constantes para que o processo terapêutico seja o mais adequado e atual possível. 

A Comissão de Farmácia Terapêutica - CFT deve avaliar em tempo real o catálogo de 

medicamentos que fazem parte do acervo medicamentoso no Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu (HEMU). Essa função deve estar fundamentada e orientada pela  Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica, normatizada pela Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, 

garantindo o acesso a todos os usuários da instituição e o uso racional dos mesmos. É ato contínuo 

e multidisciplinar que possui os parâmetros fundamentais de eficácia, segurança, qualidade e 

economicidade. 
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Desta forma, a Comissão se destina a normatizar a compra, padronizar os medicamentos e proceder 

a avaliação técnica de medicamentos e materiais médico-hospitalares. A direção da Comissão é 

competência do Diretor Técnico do HEMU.  

 

Constituição Básica: 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU) será composta por: 

I - Representante da Diretoria; 

II - Representante do corpo clínico; 

III - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IV - Representante da Gerência de Farmácia; 

V - Representante da Gerência de Material e Patrimônio; 

VI - Representante da Gerência do Serviço de Nutrição; 

VII - Representante da Gerência da Central de Material e Esterilização; 

VIII - Representante do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 

IX - Representante da Gerência de Compras/Diretoria Administrativa Financeira do Instituto 

Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC. 

 

REGIMENTO INTERNO 

É prerrogativa do(a) Diretor(a) do HEMU a nomeação dos integrantes da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica - CFT do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) e é subordinada 

a este. 

  

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

Art. 1º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu (HEMU) é constituída por tempo indeterminado, possuirá sede própria dentro da 

instituição com infraestrutura condizente ao seu bom funcionamento. 
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Art. 2º - É uma instância colegiada de natureza consultiva e deliberativa, com função de  emissão 

de pareceres sob demandas internas e normas da SES-GO, visando a promoção de ações destinadas 

ao uso racional de medicamentos. 

Parágrafo único. Sua organização, finalidade e funcionamento é regulamentado por este 

instrumento normativo. 

  

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

Art. 3º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu (HEMU) tem por finalidade prestar assessoria à Direção desta unidade na formulação e 

implementação de políticas relacionadas à padronização e seleção de medicamentos, programação, 

prescrição, dispensação e uso racional, através de um processo dinâmico, participativo, 

multiprofissional e multidisciplinar, para assegurar terapêutica eficaz e segura e melhoria na 

qualidade da assistência prestada à saúde. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUBORDINAÇÃO E AUTONOMIA 

Art. 4º - Esta Comissão está subordinada à Alta Gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu (HEMU) gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, e deve 

atender às políticas públicas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para implementação de 

suas recomendações técnicas, devendo ser cumpridas por todos os profissionais que exerçam 

atividades na instituição.  

CAPÍTULO IV 

DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 

Art. 5º - A nomeação dos integrantes da Comissão será feita pela Direção do Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu e convalidada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, 

mediante consulta prévia junto aos representantes da equipe multidisciplinar de gestores. 

Art. 6º - A Comissão será composta por:  

I - Representante da Diretoria; 

II - Representante do Corpo Clínico; 
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III - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IV - Representante da Gerência de Farmácia; 

V - Representante da Gerência de Material e Patrimônio; 

VI - Representante da Gerência do Serviço de Nutrição; 

VII - Representante da Gerência da Central de Material e Esterilização; 

VIII - Representante do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - médico infectologista; 

IX - Representante da Gerência de Compras/Diretoria Administrativa Financeira do Instituto 

Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC. 

Art. 7º - A Comissão será nomeada através de portaria publicada pela Direção do Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu e o mandato dos membros será de 03 (três) anos, podendo, seus 

membros serem reconduzidos às funções, contados a partir da data de publicação da portaria. 

§ 1º - A primeira reunião da Comissão deverá eleger: Presidente, Vice-Presidente, Secretário(a), 

por votação direta e por maioria simples. 

§ 2º - Todos os integrantes da Comissão deverão assinar termo de ausência de conflito de interesse 

financeiro ou de qualquer outra natureza com a indústria farmacêutica, representação farmacêutica, 

distribuidor de insumos farmacêuticos ou de outra natureza, e que seu trabalho será isento de 

qualquer favorecimento pessoal. A declaração deverá ser arquivada pela Direção do Hospital com 

cópia no IBGC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

Art. 8º - As reuniões da Comissão serão realizadas a cada dois meses, conforme agenda anual 

previamente estabelecida ou a qualquer tempo, em caso de urgência na análise de novas demandas. 

Art. 9º - Cabe ao(à) Secretário(a) da Comissão consolidar todas as novas demandas apresentadas 

pelo corpo clínico e, com isso, organizar a pauta das reuniões. 

Parágrafo único. A pauta deve ser aprovada pela Presidência da Comissão e enviada a todos os 

participantes, com 03 (três) dias de antecedência. 

Art. 10 - A pauta das reuniões e as deliberações da Comissão deverão ser lidas e assinadas por 

todos os participantes presentes, com o registro fidedigno de todas as decisões. Após assinatura e 

aprovação, as atas serão arquivadas pela pela Direção do Hospital com cópia no IBGC. 
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Art. 11 - No caso de um membro efetivo ausentar-se em 03 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) 

intercaladas no decorrer de 12 (doze) meses, sem justificativa escrita e plausível, este será 

substituído por novo integrante, indicado pelo Presidente da Comissão, referendado pela Direção 

do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu e IBGC. 

Parágrafo único. Na eventualidade de algum integrante, por motivo de qualquer ordem, deixar de 

fazer parte da Comissão, seu Presidente deverá indicar um substituto, cuja posse deverá ser 

referendada pela Direção do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu e pelo IBGC. 

Art. 12 - As reuniões deverão seguir o seguinte roteiro: 

I - Abertura dos trabalhos pelo Presidente ou, em sua ausência, pelo Vice-presidente com leitura 

da pauta; 

II - Verificação da existência de número mínimo de participantes; 

IV - Quando houverem convidados externos, apresentação de suas informações; 

V - Leitura da Ordem do Dia pelo(a) Secretário(a), seguida por apresentação dos argumentos e 

votação caso a matéria enseja aprovação; 

VI  - Organização da pauta da próxima reunião e distribuição dos trabalhos; 

VII - Encerramento dos trabalhos pelo Presidente; 

III - Aprovação e assinatura da ata da reunião. 

§ 1º - Em caso de urgência da discussão de um determinado assunto o Presidente, poderá alterar a 

pauta da reunião. 

§ 2º - O processo decisório ocorrerá por voto da maioria dos membros desta comissão. Na 

impossibilidade de consenso e, esgotadas as argumentações (com base em evidências científicas e 

em função do orçamento do HEMU), o Presidente poderá exercer o voto de desempate. Qualquer 

membro poderá solicitar reexame de decisões exaradas, justificando possível inconveniência, 

inoportunidade ou ilegalidade. 

§ 3º - Após apresentação e leitura das solicitações de padronização de medicamentos, e dos anexos 

que a compuserem, o Presidente dará início a fase de discussão e abrirá, a seguir, a fase de votação. 

O membro da comissão que não se considerar suficientemente esclarecido quanto à matéria em 

exame, poderá solicitar vista do processo, propor diligências ou, ainda, adiamento da discussão e 

votação. Neste caso, o Presidente estabelecerá nova data para reapresentação desta matéria. 
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CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 

Art. 13 - Elaborar e atualizar periodicamente a lista de medicamentos padronizados na Instituição, 

considerando a eficácia, segurança, qualidade e custo.  

Art. 14 - Divulgar a padronização. 

Art. 15 - Incentivar a investigação sobre o custo/benefício dos medicamentos utilizados no HEMU 

e usar seus resultados para a tomada de decisão, além da farmacovigilância. 

Art. 16 - Aprovar protocolos de tratamento, elaborados pelos diferentes serviços clínicos da 

Unidade. 

Art. 17 - Implementar atividades de educação continuada em terapêutica em parceria com a 

Comissão de Educação Continuada. 

Art. 18 - Promover trocas de experiências com Comissões de outras unidades. 

Art. 19 - Produzir material informativo sobre medicamentos e divulgá-los no ambiente interno da 

Instituição. 

Art. 20 - Prezar pelo controle de qualidade da padronização. 

Art. 21 - Comunicar as decisões da CFT à Farmácia para atualização e divulgação das novas 

padronizações. 

Art. 22 - Impedir o uso de substâncias ineficazes ou de eficácia duvidosa pelo corpo clínico. 

Art. 23 - Avaliar as solicitações de inclusão e exclusão de medicações da padronização. 

Art. 24 - Sugerir à Diretoria do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu / IBGC a compra 

de literatura especializada sobre medicamentos. 

Parágrafo Único: Os processos de avaliação para inclusão e exclusão de medicamentos, discutidos 

nas reuniões da Comissão, serão registrados e arquivados, sendo disponibilizados para consulta de 

qualquer integrante do corpo técnico do HEMU sempre que for solicitado. 

  

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

Art. 25 - São atribuições do(a) Presidente da Comissão 

I - Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Comissão; 

II - Designar os Grupos de Trabalho e Apoio Administrativo; 

III -  Representar a CFT em suas relações internas e externas; 
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IV - Convocar, instalar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

V - Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito de voto de 

desempate; 

VI - Designar membros da CFT para emissão de Pareceres Técnicos, realização de estudos e 

levantamentos necessários à consecução dos objetivos desta Comissão; 

VII - Aprovar ou rejeitar “ad referendum” solicitações em caso de urgência; 

IX - Indicar o Vice-Presidente para substituí-lo em seus períodos de ausência justificada; 

X - Distribuir tarefas e estabelecer prazos para conclusão das mesmas. 

Parágrafo Único: O Presidente poderá solicitar o encaminhamento de processos ou consultas a 

outros profissionais, ou instituições públicas ou privadas, para estudo, pesquisa ou informações a 

respeito do que julgar pertinente, bem como solicitar o comparecimento de consultores às reuniões 

para esclarecimentos, após aprovação de sua convocação em ata. 

Art. 26 - Caberá ao Vice-Presidente: 

I - Assessorar o Presidente nas atividades da Comissão; 

II - Substituir o Presidente, na sua ausência, em reuniões da Comissão e/ou eventos afins. 

Art. 27 - Caberá ao Secretário: 

I - Lavrar a ata das reuniões; 

II - Assistir ao Presidente e aos representantes da CFT em questões administrativas; 

III - Preparar o expediente e dar encaminhamento formal às decisões da Comissão; 

IV - Organizar a agenda do Presidente, Vice-presidente, controlar dos prazos legais e regimentais 

referentes aos processos que demandem análise da Comissão; 

V - Organizar as condições para realização de diligências; 

VI - Providenciar arquivamento dos documentos gerados pela Comissão e Grupos de Trabalho; 

VII - Elaborar relatório semestral das atividades e distribuí-lo à todos os membros da Comissão; 

VIII - Providenciar envio e ciência nos documentos recebidos e enviados pela Comissão. 

Art. 28° - Aos demais Membros caberão: 

I - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da CFT; 

II - Analisar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo 

Presidente; 

III - Proferir voto e emitir pareceres quando demandados; 

IV - Solicitar votação de matéria em regime de urgência; 
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V - Compor os Grupos de Trabalho que lhes forem designados pelo Presidente; 

VI - Manterem-se atualizados sobre todas as questões relativas ao uso padronizado de 

medicamentos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Art. 29 - Os critérios de seleção de medicamentos para padronização pelo HEMU serão a eficácia, 

a segurança, a qualidade e o custo. 

§ 1º - A seleção se inicia com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

§ 2º - A padronização deve obedecer aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado 

de Goiás. 

§ 3º - Priorizar os medicamentos com designação genérica (DCB), e, na sua ausência, a 

denominação comum internacional (DCI); 

§ 4º - Priorizar a padronização de medicamentos com um único princípio ativo e incluir as 

associações somente quando forem necessárias; 

§ 5º - Padronizar medicamentos, considerando o menor custo para aquisição, armazenamento, 

dispensação e controle, desde que mantida a sua qualidade e garantia de procedência; 

§ 6º - Padronizar, resguardando a qualidade, medicamentos cujo custo do tratamento/dia e o custo 

total do tratamento sejam menores; 

§ 7º - Priorizar as formas farmacêuticas que possibilitem a dose única na dispensação; 

§ 8º - Padronizar formas farmacêuticas, apresentação e dosagem considerando a comodidade para 

administração, faixa etária, facilidade da dose a ser administrada, facilidade de fracionamento ou 

multiplicação das doses; 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de parecer técnico em situações em que não houver 

especialista compondo a Comissão, um profissional não integrante da comissão e com notório saber 

da causa será convidado a participar de Grupo de Trabalho para emissão de parecer. 

Art. 30 - A seleção inicial de medicamentos, futuras inclusões e exclusões será feita a partir de 

consenso da Comissão e, em caso de não haver esse consenso, a padronização será feita por votação 

simples da maioria. 
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Art. 31 - O corpo técnico do HEMU poderá solicitar, a qualquer tempo, a inclusão ou exclusão de 

medicamentos na padronização sempre que julgar pertinente. Para tanto, a coordenação da 

especialidade deverá oficializar esse pedido em formulário específico. Em caso de medicamento 

antimicrobiano a CCIH deverá emitir parecer. 

Parágrafo Único: Solicitações de inclusão ou exclusão de medicamentos serão analisadas em 

plenária, que dará parecer sobre o assunto. O mecanismo para este tipo de pedido será o Formulário 

de Solicitação de Inclusão ou Exclusão na Padronização. 

  

CAPÍTULO IX 

DOS INDICADORES DE QUALIDADE 

Art. 32 - Os relatórios de desempenho serão publicados pelo Presidente da Comissão e tornados 

públicos para toda a comunidade do HEMU. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33 - Toda e qualquer política interna, rotina operacional ou decisão estratégica relacionada ao 

uso de medicamentos na policlínica deverá passar por avaliação prévia desta Comissão, que fará 

cumprir a implementação sugerida, desde que a julgue apropriada. 

Art. 34 - Conforme demanda de trabalho, será facultativo ao membro da Comissão a possibilidade 

de análise dos processos de inclusão e exclusão de medicamentos no próprio ambiente de trabalho, 

sem prejuízo dos serviços internos, sendo este um incentivo para atuação dos membros da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica. Haverá, ainda, proteção de carga horária, principalmente 

para aqueles profissionais que estiverem a serviço desta Comissão, fora de seu horário de trabalho 

habitual; sendo que as horas de trabalho na Comissão contarão também como horas de trabalho no 

expediente normal.  

Art. 35 - Cabe à Direção do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu e às Diretorias do 

IBGC fazer respeitar o presente Regimento Interno. 
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Art. 36 - Este Regimento Interno, após aprovado pela maioria, deverá ser assinado pelos membros 

titulares, assim como eventuais alterações que porventura venham a ocorrer e, em seguida, 

referendados pela Diretoria do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu e pelo IBGC. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Indicação dos 

integrantes da 

Comissão de 

Farmácia e 

Terapêutica 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução do 

Diretor Técnico  

Alta 

Governança 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

2 Eleição do 

Presidente, Vice-

Presidente e 

Secretário(a) 

Para coordenação 

dos trabalhos 

Eleição direta por 

maioria simples 

Todos os 

integrantes da 

CFT 

Primeira 

reunião 

ordinária 

3 Reuniões 

ordinárias 

 

Revisão dos 

insumos 

farmacêuticos 

existentes e 

avaliação de novas 

solicitações 

Análise da 

padronização de 

insumos para a 

assistência 

farmacêutica 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Bimensalmente 

4 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da Comissão 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

5 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação da 

Comissão. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Primeira 

reunião 

ordinária 

6 Atualizar a lista de 

medicamentos 

padronizados na 

Instituição 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Biensalmente 
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7 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

 

Para treinamento 

das equipes 

assistenciais do 

HEMU 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Presidente e 

Secretario(a) 

Trimestralment

e ou de acordo 

com a demanda 

8 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões tomadas 

pela Comissão 

Presidente Por demanda 

9 Divulgar a 

padronização 

A equipe deve 

tomar 

conhecimento da 

padronização ou 

despadronização de 

medicamentos 

Comunicar às 

equipes por ofício 

circular 

Secretariado Por demanda 

10 Formar Grupos de 

Trabalho para 

elaboração de 

Parecer Técnico 

Se destina a análise 

de solicitações de 

inclusão ou 

exclusão de 

medicamentos 

Ações de pesquisa 

documental ou 

científica 

Membros da 

Comissão 

Por demanda 

 

 

3.8. Comissão de Residência Médica-COREME 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES E PRINCÍPIOS GERAIS 

Art.1º   O programa de Residência Médica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU) constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a médicos, sob a 

forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, com períodos de 

atividade e orientação determinados pelo corpo docente da Centro Universitário de Goiatuba- 

UNICERRADO e pelo corpo clínico do Hospital de Ensino, sob a orientação de médicos com 

reconhecida qualificação e experiência profissional. 

§1º Outras unidades de saúde, com qualificação para o bom preparo do profissional médico, 

poderão ser incorporadas à Residência Médica do HEMU, com a devida justificativa e aprovação 
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nas diferentes instâncias e com a anuência da Comissão de Residência Médica do HEMU 

(COREME). 

§2º. O Programa de Residência Médica da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO é 

representado pela Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital de Ensino (HE) e pelos 

Programas de Residência Médica (PRM) nas especialidades e áreas de atuação devidamente 

credenciados por órgãos competentes, conforme determina a legislação vigente. 

§3º. A COREME do Hospital de Ensino (HE) tem como objetivo planejar, coordenar, supervisionar 

e avaliar os PRM da instituição. Ela é gerida pelas normas vigentes dos órgãos responsáveis pela 

matéria e pelo seu Regimento Interno. 

Art. 2º - Os Programas de Residência Médica (PRM) da Centro Universitário de Goiatuba- 

UNICERRADO têm como objetivo fundamental o progressivo aperfeiçoamento profissional e 

científico, bem como, de habilidades e atitudes do médico nas várias áreas do conhecimento, tendo 

em vista a capacitação e qualificação que possibilitem o desempenho ético e técnico-científico da 

profissão. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO 

Art. 3º. A Coordenação do Programa de Residência Médica na Faculdade de Medicina do do 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu será exercida pela Comissão de Residência 

Médica (COREME-FM/HEMU) 

Parágrafo Único - As competências e estruturas de funcionamento da COREME serão definidas 

em regimento próprio, submetido ao Colegiado da FM/HEMU. 

Art. 4º. Compete à Coordenação do Programa de Residência Médica (PRM):   

I. Coordenar o PRM e executar suas decisões;  

II. Supervisionar o treinamento dos médicos residentes;  

III. Apresentar à COREME-HE a avaliação semestral dos médicos residentes;  

IV. Aplicar penalidade de advertência verbal. 

Art. 5º - Cada Programa de Residência Médica ficará sob a responsabilidade de um Supervisor 

Médico e seu suplente, indicados pelo respectivo programa de residência médica e referendado 

pelo Colegiado de Curso.  
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§ 1º – Sempre que julgar necessário, o médico residente, individualmente ou em grupo, 

encaminhará as suas eventuais solicitações e reivindicações ao responsável imediato pelo estágio 

e ao médico supervisor do PRM. O médico supervisor do PRM julgará a pertinência de acionar a 

COREME para resolução do evento, devendo, entretanto, sempre encaminhar à COREME relatório 

final sobre o caso.  

§ 2º – O médico residente, individualmente ou em grupo, diretamente, ou por intermédio de suas 

representações associativas, poderá acionar qualquer das instâncias mencionadas no parágrafo 1º 

deste artigo. 

Art. 6º - Cada Programa de Residência Médica ficará sob a responsabilidade de um Supervisor de 

Área, médico, indicado pelo respectivo Programa de Residência Médica e referendado pelo 

Colegiado de Curso.  

Art. 7º - São atribuições do Supervisor de Área:   

I. manter os PRMs devidamente atualizados e em condições de funcionalidade, obedecendo 

às regras vigentes neste regulamento e nas demais normativas institucionais e da CNRM;  

II. indicar à COREME a composição das bancas examinadoras para o Processo Seletivo de 

novos médicos residentes dos PRMs;  

III. promover, acompanhar e avaliar o bom andamento dos diferentes PRMs, em conjunto com 

os supervisores dos PRMs;  

IV. indicar, em conjunto com os preceptores do PRM, o supervisor do respectivo programa, de 

acordo com a Direção da Faculdade de Medicina  

Art. 8º - Cada PRM ficará sob a responsabilidade de um supervisor médico e terá na composição 

do seu corpo docente preceptores e instrutores.   

§ 1º - Sempre que julgar necessário o médico residente, individualmente ou em grupo, encaminhará 

as suas eventuais solicitações e reivindicações ao responsável imediato pelo estágio e ao médico 

supervisor do PRM.  

§2º - O médico supervisor do Programa julgará a pertinência de acionar a COREME para resolução 

do evento, devendo, entretanto, sempre encaminhar à COREME relatório final sobre o caso.  

Art. 9º - Cada PRM terá um Representante dos Médicos Residentes e seu suplente, de anos 

diferentes, que serão indicados pelo grupo de médicos residentes do respectivo programa até o 20º 

dia do início do ano acadêmico, exceto nas áreas de atuação onde o PRM tem duração de um ano, 

em que não haverá suplente.   
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§ 1º - Esses nomes devem ser encaminhados ao supervisor do PRM e à COREME até o 30º dia do 

início do ano acadêmico. O não envio destas informações neste prazo acarretará a indicação de 

seus nomes pelo supervisor do respectivo PRM.   

§ 2º - O Representante dos Médicos Residentes e seu suplente terão as seguintes atribuições:  

a) Representar o PRM junto à COREME, conforme Regimento Interno desta;  

b) Representar os Médicos Residentes do seu PRM junto ao supervisor, coordenador e outros 

setores, conforme necessário. 

CAPÍTULO III  

DOS DIREITOS 

Art. 10 - Os médicos residentes da instituição terão pleno acesso ao presente regulamento.  

Art. 11 - O médico residente fará jus a uma bolsa, com as características previstas na legislação 

vigente.  

Art. 12 - A Instituição proporcionará alimentação aos médicos residentes, nos termos da Lei. 

Art. 13 - À médica residente, quando gestante, será assegurada licença de quatro meses, mantida 

sua bolsa. O período de licença será reposto em ocasião a ser definida, em comum acordo entre a 

médica residente, o supervisor do PRM e a Faculdade de Medicina, após referendo da COREME.  

Art. 14 - Ao médico residente será assegurada a licença paternidade de 5 (cinco) dias de acordo 

com a legislação em vigor, sem necessidade de reposição do estágio.  

Art. 15 - O afastamento do médico residente, por impossibilidade de desempenhar suas atividades, 

será de no máximo 120 (cento e vinte) dias por ano de atividade, por motivo de saúde ou para tratar 

de assuntos privados, desde que devidamente justificado e aprovado pelo supervisor do Programa, 

pela COREME e referendado pela Comissão Estadual de Residência Médica do Estado de Goiás. 

§1º – Será assegurada a manutenção de pagamento de bolsa de estudo para o afastamento motivado 

por problema de saúde, desde que devidamente comprovado por atestado médico, com 

identificação obrigatória do Código Internacional das Doenças em vigor (CID). O afastamento por 

outros motivos implica a suspensão do pagamento da bolsa.  

§2º - Outros afastamentos não previstos neste Regulamento poderão ser autorizados pela COREME 

e referendados pela Comissão Estadual de Residência Médica de Goiás.  

Art. 16 - Para obtenção de licença e/ou afastamento, o médico residente deve realizar todos os 

procedimentos relacionados na resolução da Comissão Especial de Residência Médica do Estado 

de Goiás.  
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Art. 17 – Ao médico residente está assegurado o direito de realizar o máximo de 60 (sessenta) horas 

semanais de trabalho, com folga semanal de 24 (vinte e quatro) horas e trinta (30) dias de férias 

por ano, em período a ser definido pela Unidade de Saúde Medicina em que se desenvolve o PRM, 

com comunicação prévia  à COREME, de acordo com o previsto em Lei. 

Parágrafo único – os plantões, parte integrante do processo de treinamento, não poderão ultrapassar 

24 horas ininterruptas, por plantão. 

 

CAPÍTULO IV  

DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) 

Art. 18. A Residência Médica do Hospital de Ensino (HE) será desenvolvida mediante Programas 

de Residência Médica (PRM). 

Art. 19. Os Programas de Residência Médica serão credenciados pelo órgão competente (Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM)) e têm como objetivo fundamental o progressivo 

aperfeiçoamento profissional e científico, desenvolvendo as competências e habilidades do médico 

nas diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo de capacitá-lo e qualificá-lo para o 

desempenho profissional, respeitando os princípios éticos e morais que regem a medicina. 

Art.20 - Os Programas de Residência Médica (PRM) a serem desenvolvidos serão definidos e 

propostos pela COREME e submetidos aos órgãos competentes, nos termos da lei (ANEXO I).  

§1º - Os PRMs terão duração mínima de 1 (um) ano, com carga horária anual, conforme 

preconizado pela CNRM. Eventuais atividades ou cursos comuns a todos os PRMs têm a sua carga 

horária embutida no total previsto. 

§2º - Novos Programas de treinamento poderão ser criados por iniciativa do Departamento, 

serviços e submetidos à aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  

§3º - Cada especialidade terá um Coordenador de Programa de Residência Médica.  

§4º - Cada Programa de Residência Médica ou especialidade terá programação própria, revista 

anualmente. A duração total de cada programa de treinamento será de dois (02) anos no mínimo, 

podendo ser ampliada em conformidade com as exigências da CNRM. 

Art. 21. Os Programas de Residência Médica serão desenvolvidos com a seguinte carga horária:  

I. Um total de 80 a 90% (oitenta a noventa por cento) sob a forma de treinamento em serviço, 

sob a supervisão de docentes ou profissionais qualificados;  
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II. Os demais 10 a 20% (dez a vinte por cento) com atividade teórica, por meio de sessões 

clínico-patológicas, clínico-radiológicas, seminários ou em outras atividades, sempre com a 

participação efetiva do residente.    

§1º - Dentre as atividades teórico-complementares estarão temas relacionados à Bioética, Ética 

Médica, Metodologia Científica, Epidemiologia, Controle de Infecções Hospitalares e 

Bioestatística.  

§2º - Estas atividades serão coordenadas pela COREME e dar-se-ão por meio de cursos modulares 

com a presença obrigatória do médico residente.  

§3º - A ausência do médico residente, sem justificativa, acarretará advertência verbal a ser aplicada 

pelo supervisor do PRM, conforme consta no Regimento da COREME.   

 

CAPÍTULO V  

DO PROCESSO DE SELEÇÃO À RESIDÊNCIA MÉDICA 

Art. 22 - Somente podem se candidatar aos PRMs da Centro Universitário de Goiatuba- 

UNICERRADO, os médicos formados no país por instituições oficiais ou reconhecidas pelo 

Ministério da Educação (MEC) ou pelos Conselhos Estaduais de Educação ou formados por 

instituições estrangeiras, cujos diplomas tenham sido revalidados, em consonância com a 

legislação em vigor.  

Art. 23 - O candidato deverá apresentar a documentação em conformidade com o estabelecido no 

Edital.  

Art. 24 - A seleção dos candidatos aos PRMs em Áreas Básicas, Especialidades com Acesso Direto 

e Especialidades com Pré-requisito será feita pelos órgãos competentes, nos termos da Lei.  

Art.25 - Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no prazo determinado pelo edital.  

Art. 26 - Vencido o prazo mencionado neste Regulamento, serão convocados os candidatos 

seguintes, pela ordem de classificação, de acordo com resolução nacional, dentro dos limites das 

normas vigentes.  

Art. 27. O residente aprovado para progressão, deverá efetivar matrícula, a cada ano, no prazo 

estabelecido pela COREME.  

 

 

 



 

254 
 

CAPÍTULO VI 

DOS MÉDICOS RESIDENTES  

Art. 28. A admissão do médico residente ocorrerá após processo seletivo, conforme o Regimento 

Interno da COREME e a legislação vigente, por meio de assinatura de Termo de Responsabilidade 

da Instituição (ANEXO II). 

Art. 29. O médico residente deverá cumprir, até 60 horas semanais. com a carga horária anual 

prevista no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina da FM/HEMU incluindo até 

24 horas de plantão presencial, com pós-plantão nas seis (6) horas subsequentes a este, além de ter 

ao menos 1 (um) dia de folga semanal e período de férias anual de 30 (trinta) dias consecutivos.   

Parágrafo único - A programação de férias será de responsabilidade do supervisor do PRM, não 

sendo permitidas férias no último mês do PRM e férias fracionadas. 

Art. 30 - Licença matrimônio (oito dias) e Licença para luto (três dias), não acarretarão reposição 

do estágio. 

Art. 31 - Outras interrupções da residência médica que não estão listadas nos artigos 12 a 16 deste 

regulamento, deverão ser solicitadas à COREME, pelo médico residente, com carta de autorização 

do supervisor do PRM. 

Art. 32 - Para todos os pedidos de licença até 15 dias, descritos neste regulamento, o médico 

residente deverá encaminhar à COREME o Pedido de Licença, com anuência do Supervisor 

(ANEXO III).  

§1º - Para afastamentos acima de 15 dias, os quais implicam suspensão da bolsa até o retorno do 

médico residente às suas atividades, este deverá ter o Pedido de Anuência do Supervisor do PRM 

e encaminhar à COREME (ANEXO IV). 

§ 2º - A autorização do afastamento pela Supervisão do PRM será apreciada pela COREME, que 

deliberará e poderá referendar ou não a solicitação, sendo a instância maior para esta decisão.   

§ 3º - Para os períodos de afastamento acima de 8 (oito) dias, a reposição do período de afastamento 

é obrigatória e deverá ser realizada após o retorno do médico residente às suas atividades, devendo 

este completar a carga programática prevista, para somente após progredir para o próximo ano do 

PRM em que esteja inscrito ou finalizar seu PRM. O tempo de reposição deverá ser igual ao período 

total do afastamento do médico-residente. Somente ao término deste tempo, o médico residente 

terá o direito ao certificado.   
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§ 4º - O afastamento do médico residente das suas atividades por mais de 7 (sete) dias consecutivos, 

sem nenhuma das justificativas constantes deste regulamento, será considerado como abandono e 

implicará desligamento sumário do PRM, devendo ser comunicado pelo Supervisor do Programa 

à COREME e à equipe gestora/comissão do Hospital de Ensino. 

Art. 33. São atribuições dos médicos residentes:   

I. Atribuições com o Hospital de Ensino (HE): os médicos residentes ao ingressarem nas suas 

respectivas residências médicas estarão subordinados às normas de funcionamento do Hospital de 

Ensino, sendo considerados membros do Corpo Clínico do Hospital de Ensino, lotados no serviço 

médico da respectiva especialidade e, consequentemente, subordinados à Chefia do Serviço, da 

Unidade Gerencial, além do Supervisor do Programa de Residência Médica.   

II. Atribuições com a Residência Médica: o conteúdo programático elaborado pelos PRMs, o 

qual contempla toda a carga horária dos médicos residentes, escala de plantões, atividades práticas 

e acadêmicas, com a ciência do supervisor.   

§ 1º - As atividades dos programas de Residências Médica serão desenvolvidas no Hospital de 

Ensino e em instituições conveniadas para tal fim, aprovadas pela COREME do Hospital de Ensino 

e pela CNRM, conforme conteúdo programático credenciado junto a CNRM.    

§ 2º - As atividades externas ao Hospital de Ensino justificam-se apenas a título de complementação 

do programa estabelecido pela legislação vigente. 

Art. 34. São deveres e obrigações dos médicos residentes, sem prejuízo dos demais dispositivos 

legais aplicáveis ao exercício da profissão:  

I. Cumprir os regulamentos da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO, do 

Hospital de Ensino, da COREME, do Código de Ética Médica e do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de Goiás; 

II. Cumprir as normas deste regulamento;  

III. Cumprir a programação a ele destinada pelo PRM e pelo Serviço ao qual ele está inserido;  

IV. Comparecer a todas as atividades para as quais for convocado, em especial, quando 

chamado para reuniões pela COREME, pelo Supervisor, Coordenador ou Chefe de Serviço;  

V. Agir com civilidade, discrição, lealdade e ética;  

VI. Zelar pela conservação e economia de material que lhe for confiado, para o desempenho de 

suas atividades;  

VII. Observar as normas e a hierarquia da Instituição;  
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VIII. Cumprir as determinações normativas das resoluções da CNRM, incluindo a carga-horária 

semanal de 60 (sessenta) horas; 

IX. Cumprir os plantões, segundo a escala estabelecida;  

X. Zelar pelo nome do hospital;  

XI. Agir com cortesia, cooperativismo e respeito com os pacientes, funcionários, colegas, 

alunos e preceptores;  

XII. Zelar pela assiduidade e pontualidade;  

XIII. Respeitar os valores do Hospital de Ensino;  

XIV. Preservar e elaborar corretamente prontuários e demais documentos cujo preenchimento 

seja de sua competência;  

XV. Conhecer o processo de avaliação de aprendizagem e submeter-se às avaliações periódicas, 

além de realizar as avaliações do supervisor e do PRM;  

XVI. Usar uniforme convencional, completo, de acordo com as atividades a serem executadas; 

XVII. Colaborar com os colegas, em situações especiais ou de emergência, sempre que solicitado, 

mesmo fora dos plantões;  

XVIII. É vedado ao médico residente reter documentos, prontuários, informações ou instrumentos 

de propriedade do Hospital de Ensino, além de realizar cópias e divulgar informações sigilosas por 

qualquer meio, sem autorização;   

XIX. Desenvolver ou participar de trabalho de pesquisa, desde que devidamente orientado por 

membro do corpo docente do seu PRM.    

§1º - A presença do médico residente nas atividades teóricas e práticas do PRM são obrigatórias, 

sendo considerada falta grave a ausência injustificada nestas.  

§2º - No decorrer das atividades teóricas e práticas, o médico residente não poderá se ausentar do 

local, a não ser com autorização do supervisor ou preceptor do PRM.  

§3º - A falta ao plantão, sem justificativa, acarretará sanções previstas neste regulamento e no 

Regimento da COREME, sem prejuízo de demais sanções aplicáveis legais.  

a) Do Regime Disciplinar 

Art. 35 - Considerando que somente o profissional médico pode cursar PRM, é obrigatória a sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, ficando, por via de consequência, 

sujeito às sanções previstas pelo Código de Ética Médica. 
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Art. 36 - Os médicos residentes ficarão sujeitos às sanções disciplinares, conforme consta no 

Regimento Interno da COREME.   

Parágrafo Único - Toda sanção atribuída ao médico residente será registrada em seu histórico 

acadêmico-profissional. 

b) Do Estágio Externo 

Art. 37 - A COREME poderá autorizar, após análise do processo e anuência em reunião ordinária, 

estágio de médico residente do Hospital de Ensino fora da Instituição, em instituição não 

conveniada ao Hospital de Ensino (HE) e credenciada pela CNRM para o PRM, realizado pelo 

solicitante.   

§ 1º - O tempo máximo de estágio fora da Instituição, será de 30 dias, sendo permitidos até dois 

estágios por ano.   

§ 2º - O médico residente deverá preencher formulário específico para participar de estágios 

externos ao Hospital de Ensino (ANEXO V). Para tal, se faz necessário encaminhar solicitação à 

COREME que, após análise, autorizará mediante preenchimento dos documentos solicitados pela 

instituição externa, da qual o residente realizará o estágio.   

§ 3º - O médico residente, ao término do estágio externo, deverá entregar à COREME, em até 5 

(cinco) dias úteis, a avaliação do seu estágio pelo preceptor direto ou supervisor do PRM da 

instituição executora (ANEXO VI), para constar no histórico do médico residente.  

§4º - A não entrega da documentação da instituição externa acarretará em advertência verbal a ser 

aplicada pelo supervisor do PRM, conforme consta no Regimento da COREME, sem prejuízo de 

reposição da carga horária não conferida.   

Art. 38 - O Hospital de Ensino (HE) é, também, campo de estágio para médicos residentes de outras 

instituições, como parte dos programas credenciados junto à CNRM, desde que estabeleçam 

convênios para tal finalidade.   

§ 1º - O médico residente oriundo de outra instituição, durante o período de estágio no Hospital de 

Ensino, deverá cumprir e estará subordinado a todas as normas vigentes no Hospital de Ensino, do 

Regimento da COREME e deste regulamento.  

§ 2º - A solicitação de estágio deverá obedecer às normas presentes neste regulamento, com o 

preenchimento de Formulário de Solicitação de Estágio Opcional (ANEXO VII) e suas orientações. 
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§ 3º - A oferta de vagas para o estágio opcional do Programa de Residência Médica do Hospital de 

Ensino será divulgada junto à comunidade, em meio impresso e eletrônico, contendo as normas e 

documentação necessárias; 

§ 4º - O estágio opcional não poderá ultrapassar a 02 (duas) especialidades, isto é, 60 (sessenta) 

dias sendo, 30 dias em cada estágio, para o mesmo residente, durante o decorrer de um ano;   

§ 5º - Ao término do estágio, o residente médico receberá do preceptor do estágio ou do supervisor 

do PRM, onde foi realizado seu estágio, a Avaliação de Estágio (ANEXO VIII), que será o 

documento comprobatório da realização deste.  

 

CAPÍTULO VII  

DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

Art. 39 - Para a avaliação do médico residente serão utilizadas as modalidades de prova escrita, 

oral, prática ou de desempenho conforme Ficha de Avaliação Trimestral do Médico Residente 

(ANEXO IX), sendo esta última, requisito obrigatório do processo de avaliação.   

§ 1º - A frequência mínima das avaliações será trimestral;   

§ 2º - A realização de monografia, apresentação ou publicação de artigo científico ao final do PRM 

fica a critério do PRM;   

§ 3º - Os critérios e os resultados de cada uma das avaliações deverão ser assinados pelo supervisor 

do PRM e pelo médico residente avaliado.  

Art. 40 - Para aprovação para o ano seguinte, assim como para a obtenção do certificado de 

conclusão do PRM, o médico residente deverá ter cumprido integralmente o conteúdo 

programático e a carga horária do PRM e obter média final conforme a norma deste regulamento.   

Art. 41 - A média final obtida pelo médico-residente deverá ser igual ou maior que 7,0 (sete vírgula 

zero) para sua aprovação para o ano subsequente de treinamento do PRM.    

Parágrafo Único - Critérios de recuperação para os médicos residentes que não obtiverem a média 

final mínima deverão ser estabelecidos em conjunto pelo supervisor do PRM, Chefia do Serviço 

com anuência da COREME. 

Art. 42 - Os membros docentes dos diferentes PRMs do Hospital de Ensino (HE) serão submetidos 

à avaliação anual, por meio da Ficha de Avaliação do Corpo Docente do PRM (ANEXO X).    
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§ 1º - O preenchimento da ficha de Avaliação de cada um dos preceptores do PRM deverá ser 

realizado por, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um médico residente do referido PRM. 

Nos PRMs com apenas um médico residente, ele fará a avaliação isoladamente;   

§ 2º - A ficha deverá ser entregue ao supervisor do PRM, que assinará o documento e tomará as 

medidas necessárias para o bom andamento do PRM, em conjunto com os preceptores, 

Coordenador e Chefe do Serviço onde este programa está inserido. Na avaliação do supervisor, a 

assinatura de ciência deverá ser do Coordenador ou do Chefe do Serviço;   

§ 3º - Nenhum médico residente sofrerá qualquer tipo de represália ou assédio por parte do corpo 

docente ou qualquer outro profissional atuante no Hospital de Ensino. No caso de ocorrência, o 

médico residente deverá informar diretamente à COREME, que encaminhará para os trâmites 

legais. 

a) Do Certificado de Residência Médica e Declarações 

Art. 43 - A expedição do Certificado de Residência Médica é competência da COREME e, será 

entregue somente ao residente que cumprir o presente regulamento e o Regimento Interno da 

COREME.    

§ 1º- O Certificado de Residência Médica só terá validade após o seu registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Goiás; 

§ 2º - O Registro do Certificado de Residência Médica no Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Goiás será de responsabilidade do interessado, só podendo ser procedido após o seu 

devido registro na CNRM;   

Art. 44 - Durante a realização do PRM, o médico terá direito à Declaração de Exercício (ANEXO 

XI), que deverá ser solicitada junto à COREME pelo próprio médico residente, ou seu representante 

legal. Não serão elaborados quaisquer outros tipos de documentos fora dos previstos em Lei. 

Art. 45 - Após o término do PRM, o médico terá direito à Declaração de Conclusão (ANEXO XII), 

que deverá ser solicitada junto à COREME pelo próprio médico residente, ou seu representante 

legal. Não serão elaborados quaisquer outros tipos de documentos.   

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 46 - Sendo a Residência Médica um Curso de Pós-Graduação lato sensu da Faculdade 

Medicina UNICERRADO, além do Regimento Interno do Hospital de Ensino e do Código de Ética 
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Médica em vigor, os médicos residentes também estão submetidos ao regime disciplinar 

estabelecido no Regimento Geral do do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu e ao 

Código de Ética da Medicina.  

§ 1º - Após as devidas apurações e tendo sido assegurado amplo direito de manifestação das partes 

envolvidas, serão submetidos à Comissão de Ética Médica do Hospital de Ensino, os casos em que 

o médico residente infringir dispositivos do Código de Ética Médica.  

§ 2º - A aplicação de qualquer penalidade, ao médico residente, apenas poderá ser feita em 

conformidade com as normas estabelecidas no Código de Ética Médica, no Regimento Geral do 

HEMU e do Regimento da Faculdade de Medicina. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47 - A transferência de médicos residentes nos programas congêneres entre diferentes 

instituições obedecerá ao disposto neste regulamento e parecer emitido pela COREME.    

Art. 48 - É vedado ao médico residente repetir PRM em especialidade que já tenha concluído 

anteriormente em instituição do Estado ou de outro da Federação e do Distrito Federal.   

Parágrafo Único - A menos que se trate de pré-requisito estabelecido pela CNRM, é vedado ao 

médico residente cumprir PRM em mais de duas especialidades, em instituição do Estado ou de 

outro da Federação e do Distrito Federal.    

Art. 49 - A COREME tem atribuição de afastar o médico residente de suas atividades, a qualquer 

tempo e por qualquer motivo que entenda oferecer risco ao médico residente ou a outrem, por prazo 

indeterminado.  

Art. 50 - As questões omissas neste Regulamento serão resolvidas pela COREME, alicerçadas nas 

normativas vigentes da CNRM e na legislação superior pertinente vigente.    

Art. 51 - Este regulamento entra em vigor após a sua aprovação pela Plenária da Comissão de 

Residência Médica do Hospital de Ensino da Faculdade de Medicina do do Hospital Estadual Geral 

e Maternidade de Uruaçu. 
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 REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

CAPÍTULO I 

DA CATEGORIA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1º. A Comissão de Residência Médica, doravante denominada COREME, é órgão de 

assessoria vinculado ao Curso de Graduação em Medicina da Centro Universitário de Goiatuba- 

UNICERRADO encarregada da Coordenação da Residência Médica, com a finalidade de planejar 

e zelar pela perfeita execução dos Programas de Residência Médica (PRM) e atividades correlatas, 

no âmbito do Hospital de Ensino, de acordo com a legislação em vigor.  

Artigo 2º. São competências específicas da COREME:  

I. opinar sobre o oferecimento de novos Programas de Residência Médica (PRM) na 

Faculdade de Medicina do do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu; 

II. analisar e definir o número de vagas a ser oferecido por PRM no Edital do Processo 

Seletivo;  

III. definir, providenciar a execução e acompanhar o Processo Seletivo para os PRMs da 

Faculdade;  

IV. avaliar os PRMs em curso;  

V. opinar sobre os conteúdos curriculares dos PRMs, quando solicitado.  

 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA DA COREME 

Art. 3º. A COREME terá a seguinte composição:  

I. 01 (um) Coordenador-Geral; 

II. 01 (um) Vice-Coordenador; 

III. 01 (um) médico supervisor, e respectivo suplente, por Programa de Residência Médica, 

membro do corpo clínico do Hospital de Ensino (HE) ou do corpo docente do Curso de Graduação 

em Medicina da UNICERRADO;  

IV. 01 (um) representante dos médicos residentes de cada um dos Programas de Residência 

Médica e respectivos suplentes, indicados por seus pares;  

V. 01 (um) representante docente, e seu suplente, indicados pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Medicina do Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO. 



 

262 
 

VI. 01 (um) estudante do Curso de Graduação em Medicina da Centro Universitário de 

Goiatuba- UNICERRADO, e respectivo suplente, indicado pelos seus pares. 

Parágrafo Único - Têm direito a voto, na COREME, os membros da Coordenação Geral, os 

médicos supervisores e os representantes dos médicos residentes (mínimo de 20% do total). O 

Coordenador, além de exercer o seu voto nas decisões, tem a prerrogativa do voto de qualidade.  

Art. 4º - A duração do mandato de cada representante é igual à duração oficial do Programa de 

Residência Médica correspondente, podendo haver recondução sequencial.  

§1º - O mandato do representante dos alunos de graduação automaticamente se extingue, com a 

colação do grau de médico e será exercido de acordo com o Regulamento da Residência Médica 

da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO.  

§2º - O programa que não tiver presença do médico Supervisor ou do seu Suplente em 03 (três) 

reuniões consecutivas, deverá encaminhar justificativa, que será analisada pela Comissão 

Executiva de Residência Médica (COEXRM) para as medidas que couberem.  

Art. 5º - A COREME elegerá, entre os seus membros Supervisores de Programa, uma Comissão 

Executiva de Residência Médica (COEXRM), por maioria simples de votos, assim designados:  

I. 01 (um) Coordenador Administrativo;  

II. 01 (um) Coordenador de Comunicação;  

III. 01 (um) Coordenador Pedagógico e  

IV. 01 (um) Coordenador de Recursos Humanos e os respectivos suplentes para cada cargo.  

§1º - Os médicos residentes deverão indicar, dentre os seus representantes na COREME, um 

representante e seu respectivo suplente para compor a COEXRM.  

§2º - Os coordenadores eleitos, conforme mencionados no caput deste artigo, serão homologados 

pela Reitoria do do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu. 

§3º - No caso de algum dos Coordenadores mencionados no caput deste artigo perder a condição 

de Supervisor de Programa, durante o exercício do seu mandato, este manterá o cargo desde que 

se mantenha como membro do corpo clínico do Hospital de Ensino ou da Centro Universitário de 

Goiatuba- UNICERRADO/Direção do Curso de Graduação em Medicina.  

§4º - Os coordenadores eleitos, mesmo sem a condição de Supervisor de Programa durante seus 

mandatos, são membros da COREME com direito a voz e voto.  
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CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO DA COREME 

Art. 6º - Dentre os seus membros Supervisores de Programa, serão eleitos, por todos os membros 

do Colegiado, o Coordenador- Geral da COREME e o Vice-Coordenador. 

Art. 7º - A duração do mandato do Coordenador- Geral da COREME e do Vice-Coordenador será 

de 2 (dois) anos, podendo haver apenas uma recondução sequencial.  

§ 1º - Se o Coordenador- Geral da COREME perder a condição de Supervisor de Programa durante 

o exercício do seu mandato, este será mantido no cargo, desde que se mantenha como membro do 

corpo clínico do Hospital de Ensino ou do corpo docente da Centro Universitário de Goiatuba- 

UNICERRADO. O mesmo procedimento será adotado para o Vice-Coordenador.   

§ 2º - O Coordenador- Geral e o Vice-Coordenador, mesmo sem a condição de Supervisor de 

Programa durante seus mandatos, são membros da COREME com direito a voz e voto.  

Art. 8º. São atribuições do Coordenador - Geral da COREME:  

I. coordenar a COREME, respondendo diretamente à Direção da FM/HEMU;  

II. convocar e presidir as reuniões;  

III. elaborar a pauta das reuniões;  

IV. encaminhar aos órgãos competentes as solicitações de informações requeridas pela 

COREME;  

V. encaminhar à Diretoria da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO as 

deliberações tomadas pela COREME;  

VI. representar a COREME nas reuniões colegiadas;   

VII. indicar, entre os coordenadores, representante substituto em caso de impedimento 

temporário do exercício de suas funções;  

VIII. Coordenar o Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica da Centro 

Universitário de Goiatuba- UNICERRADO.  

Art. 9º. A COREME poderá constituir, se julgar necessário, uma comissão executiva, dotada de 

profissionais especializados, para auxiliar a Coordenação com as seguintes atribuições:  

I. viabilizar a infraestrutura para o desenvolvimento dos Programas de Residência Médica, 

incluindo o financiamento e pagamento das bolsas, mantendo interface com a Direção do Hospital 

de Ensino e com a Secretaria de Estado da Saúde dos Municípios parceiros e demais instituições 

afins;  
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II. fazer a divulgação interna e externa da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO, 

a fim de agilizar e facilitar a comunicação entre os diferentes programas e a COREME, bem como, 

de outros assuntos de interesse em benefício do aprimoramento dos programas;  

III. zelar pelo cumprimento das normas e bom andamento dos Programas de Residência 

Médica, no tocante ao conteúdo formativo; 

IV. cuidar dos assuntos relacionados diretamente aos médicos residentes, tais como: moradia, 

ajustes à Instituição, ao regulamento da Instituição e ao Programa de Residência Médica (PRM).  

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA DA COREME 

Art. 10 - O Diretor do Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO designará um(a) 

Secretário(a) e dois Auxiliares, que comporão o Serviço de Secretaria da COREME.  

Art. 11 - Ao Secretário(a) da COREME compete:  

I. administrar o serviço de secretaria;  

II. secretariar as reuniões da COREME, lavrando as atas;  

III. submeter ao Coordenador- Geral os assuntos em pauta;  

IV. cumprir o que for determinado pelo Coordenador-Geral.  

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

Art. 12 - A COREME fará reuniões mensais ordinárias e, extraordinariamente, serão realizadas 

quantas reuniões se fizerem necessárias.  

§1º - O calendário de reuniões ordinárias será divulgado amplamente, no início de cada ano letivo;  

§2º - Será instalada sessão com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos membros da COREME.  

Art. 13 - As convocações para as reuniões deverão ser realizadas com antecedência mínima de 3 

(três) dias úteis para as reuniões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para as extraordinárias.  

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador- Geral ou por 

solicitação da maioria simples dos membros da COREME.  
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Art. 14 - As deliberações serão aprovadas por maioria simples dos votos dos membros presentes e, 

em caso de empate, prevalecerá o voto do Coordenador- Geral, ouvida a Comissão Executiva de 

Residência Médica (COEXRM).  

Art. 15 -O Coordenador- Geral, após aprovação da COREME, poderá constituir subcomissões para 

prestar assessorias.   

Art. 16 -O Coordenador- Geral, após aprovação da COREME, poderá convidar, temporariamente, 

assessores para auxiliar em assuntos específicos.  

Art. 17 - A COREME poderá propor a alteração, complementação ou retificação dos termos do 

presente Regimento Interno, a qualquer tempo.  

§ 1º - As propostas referidas no caput deste artigo, poderão ser apresentadas por qualquer dos 

membros da COREME, acompanhadas de justificativas, e deverão ser discutidas e aprovadas pelo 

voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da COREME, em reunião convocada, 

especificamente, para esta finalidade.  

§ 2º - As propostas de alteração, complementação ou retificação deste Regimento Interno, 

aprovadas pela COREME, deverão ser submetidas ao Colegiado do Curso de Graduação em 

Medicina e ao Conselho Universitário da UNICERRADO.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18 - As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação deste Regimento Interno serão 

resolvidos pelo Diretor da Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO, ouvidos o 

Colegiado do Curso de Medicina, o Coordenador- Geral da COREME e o Coordenador da 

COEXRM ao qual o assunto estiver relacionado.  

Art. 19 - As disposições deste Regimento Interno passam a vigorar a partir da data de sua 

publicação.  
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ANEXO I – LEI Nº 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 

Dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a 

médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, 

funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação 

de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.  

§1º - As instituições de saúde de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de 

Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.  

§2º - É vedado o uso da expressão "residência médica" para designar qualquer programa de 

treinamento médico que não tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.  

Art. 2º - Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá 

submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional 

de Residência Médica.  

Art. 3º - O médico residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de matrícula:  

a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;  

b) o nome de instituição responsável pelo programa;  

c) a data de início e a prevista para o término da residência;  

d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa.  

Art. 4º - Ao médico residente será assegurada bolsa de estudo de valor equivalente ao vencimento 

da carreira de médico, de 20 (vinte) horas semanais, do Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP, paga pela instituição, acrescido de um adicional de 8%, a título de compensação 

previdenciária, incidente na classe da escala de salário-base a que fica obrigado por força de sua 

vinculação, como autônomo, ao regime da Previdência Social.  

§1º - As instituições de saúde responsáveis por programa de residência médica oferecerão aos 

residentes alimentação e alojamento no decorrer do período da residência.  

§2º - Ao médico residente, inscrito na Previdência Social na forma deste artigo, serão assegurados 

todos os direitos previstos na Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, bem como os decorrentes do 

seguro de acidentes do trabalho.  
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§3º - À médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de estudo durante o período de 4 

(quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, o período da bolsa ser prorrogado por igual 

tempo para fins de cumprimento das exigências constantes do art. 7º desta lei.  

Art. 5º - Os programas dos cursos de Residência Médica respeitarão o máximo de 60 (sessenta) 

horas semanais, nelas incluídas um máximo de 24 (vinte e quatro) horas de plantão.  

§1º - O médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de 

repouso, por ano de atividade.  

§2º - Os programas dos cursos de Residência Médica compreenderão, num mínimo de 10% num 

máximo de 20% de sua carga horária atividades teórico-práticas, sob a forma de sessões 

atualizadas, seminários, correlações clínico-patológicas ou outras, de acordo com os programas 

pré-estabelecidos.  

Art. 6º - Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta Lei conferirão títulos 

de especialistas em favor dos médicos residentes neles habilitados, os quais constituirão 

comprovante hábil para fins legais junto ao sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de 

Medicina.  

Art. 7º - A interrupção do programa de Residência Médica por parte do médico residente, seja qual 

for a causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de, posteriormente, completar a carga 

horária total de atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o comprovante referido no 

artigo anterior, respeitadas as condições iniciais de sua admissão.  

Art. 8º - A partir da publicação desta Lei, as instituições de saúde que mantenham Programas de 

Residência Médica terão um prazo máximo de 6 (seis) meses para submetê-los à aprovação da 

Comissão Nacional de Residência Médica.  

Art. 9º - Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.  

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 07 de julho de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

João Figueiredo, Rubem Ludwig, Murilo Macedo, Waldir Mendes Arcoverde e Jair Soares. 

(Publicada no D.O.U. de 09/07/1981). 

 

  

  



 

268 
 

ANEXO II - CONTRATO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DE 

ENSINO FM/HEMU 

 

INSTITUIÇÃO: Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO . CNPJ: ................................ 

MÉDICO RESIDENTE: ..................................................................................................................  

Filiação: ........................................................................e .................................................................. 

Estado Civil: .................... Data de Nascimento:.................. Natural 

de:................................................... Nacionalidade: .................................................. Endereço 

Residencial:.................................................................................................Bairro:............................

......Cidade:................................................... Estado:........................ CEP: ............................ 

Telefone Residencial:...................................... Telefone Celular: ................................................. 

Código do Banco: ..................................... Banco: ........................................................  Agência n.º: 

........................... Conta Corrente n.º: ........................................................ RG n.º: ........................ 

Órgão Expedidor: ............................ CPF n.º: ...........................  INSS/PIS: ..................................... 

Eu, ................................................................................, Médico(a), inscrito no Conselho Regional 

de Medicina de Goiás, sob o CRM número....................., declaro estar ciente dos termos do contrato 

celebrado entre o Hospital ........................ que me assegura o direito de realizar estágio de 

Residência Médica como Bolsista, dentro das normas e disposições legais da Comissão Nacional 

de Residência Médica, a cujo cumprimento se obriga:  

1) O presente contrato padrão de matrícula terá duração de 02 ano(s), iniciando em ___/__/___ 

no Programa de Residência Médica em .................................... com previsão de término em 

___/___/___  

2) Além do contido neste contrato padrão, o(a) médico(a) residente está restrito às demais 

disposições normativas legais e regulamentares que disciplina a Residência Médica.  

3) O presente termo não cria e não envolve nenhuma espécie de relação de empregos entre as 

partes.  

4) O(a) médico(a) residente declara aceitar a Bolsa que lhe é conferida, comprometendo-se a 

cumprir o disposto neste instrumento, em todos os termos, cláusulas e condições, inclusive 

declarando conhecer e aceitar o Regimento Interno desta Instituição, o Regimento Interno da 

COREME, o Regulamento do Programa e as normas da Comissão Nacional de Residência Médica.  
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5) O(a) médico(a) residente reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão de Residência Médica do Hospital .................. Se necessário, será acionada a Comissão 

Nacional de Residência Médica.  

6) E por assim justos e contratados, estabelecem o foro da sede Instituição como competentes 

para dirimir dúvidas que possam advir da interpretação e aplicação do presente contrato, e assinam 

em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo.   

 

 

Goiatuba, _____ de ________________ de ______ 

   

______________________________________ 

Prof. Dr. ............................. 

______________________________________ 

Assinatura do Médico(a) Residente 

______________________________________ 

Diretor do Hospital............................... 

______________________________________ 

Testemunha / CPF: ................................. 
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ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA LICENÇAS DE 

ATÉ 15 DIAS 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 

Programa de Residência Médica que está cursando: 

.................................................................................................................................... 

(   ) Participação Evento /  Congresso (   ) Licença Gestação (   ) Licença Paternidade 

(   ) Licença Médica (   ) Licença Matrimônio (   ) Licença Luto 

DADOS DA LICENÇA 

Data do afastamento: De ......../ ......../ ...........       à       ......../ ......../ ........... 

Anexado documento Comprobatório (    ) Sim      (   ) Não 

DADOS PESSOAIS 

Nome: .................................................................................................................................... 

Endereço: .................................................................................................................................. 

CPF: ..................................... Matrícula: ............................. CRM: ................................... 

JUSTIFICATIVA DO SUPERVISOR 

 

Estou ciente das Normas Institucionais Regulamentadas 

_______________________________________ 

 

Assinatura do Médico Residente solicitante 

Esta solicitação foi:     

        (    )  Deferida para o período ____/_____/_____   à   ______/______/_____  

        (    )  Indeferida                                    

______________________________________ 

Assinatura do Supervisor do PRM do Hospital.............. 

 

Nome do Supervisor: ................................................................................................................ 

Local: ..................................               Data: ......../ ......../ ........... 

_______________________________________________ 

Coordenador COREME / ..............Hospital.............. 
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ANEXO IV - SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE BOLSA PARA 

LICENÇA ACIMA DE 15 DIAS 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 

Programa de Residência Médica que está cursando: 

.................................................................................................................................................. 

(   ) Falta sem justificativa (   ) Licença Gestação (   ) Suspensão 

(   ) Licença Médica (   ) Desistência (   ) Outros  

DADOS DA LICENÇA 

Data do afastamento: De ......../ ......../ ...........       à       ......../ ......../ ........... 

Anexado documento Comprobatório (    ) Sim      (   ) Não 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ....................................................................................................................................... 

Endereço: .................................................................................................................................. 

CPF: ..................................... Matrícula: ............................. CRM: ................................... 

 

JUSTIFICATIVA DO SUPERVISOR 

Data da solicitação:  ......../ ......../ ........... 

Ciente do Residente 

_______________________________________ 

Assinatura do Médico Residente 

Esta solicitação foi:     

        (    )  Deferida para o período ____/_____/_____   à   ______/______/_____  

        (    )  Indeferida                                    

______________________________________ 

Assinatura do Supervisor do PRM do Hospital.............. 

Nome do Supervisor: ................................................................................................................ 

Local: ..................................               Data:  ......../ ......../ ........... 

_______________________________________________ 

Coordenador COREME / ..............Hospital.............. 



 

272 
 

ANEXO V - SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO OPCIONAL INTERNO 

(Residente do Hospital de Ensino para outra Instituição) 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA / MULTIPROFISSIONAL 

SOLICITAÇÃO DO ESTÁGIO 

Instituição e Programa de Residência Médica de interesse: .............................................................. 

1ª Opção / período do Estágio: ........................  

Data de início: ......../ ......../ ...........  

Data de término: ......../ ......../ ........... 

 

2ª Opção / período do Estágio: ..................................................  

Data de início: ......../ ......../ ...........  

Data de término: ......../ ......../ ........... 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ....................................................................................................................................... 

Cursando Programa de Residência em: .................................................................................... 

CPF: ...................................... Matrícula: ..................................... CRM: ................................ 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Endereço da IES:....................................................................................................................... 

Cidade: ...........................................................    Estado: .......................................................... 

Telefone: ........................................................ 

Contato COREME: ................................................................................................................... 

Data da solicitação: ......../ ......../ ........... 

Estou ciente das normas institucionais que regulamentam este estágio 

 

______________________________                         ______________________________ 

Assinatura e carimbo do supervisor do Programa      Assinatura do Médico Residente 

Data da solicitação:  ......../ ......../ ........... 

 

Ciente do Residente      Assinatura do Médico Residente 
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PREENCHIDO PELA COREME 

Esta solicitação foi:     

        (    )  Deferida para o período      De:  ......../ ......../ ...........      à   ......../ ......../ ...........     

        (    )  Indeferida                                    

 

Retorne ao COREME/Hospital .....................................   

Local: .................................................................            Data:   ......../ ......../ ...........    

                                                                                                                

______________________________________                                                                                                                                           

Assinatura do Coordenador do PRM 

 

Nome do Supervisor: ................................................................................................................ 

Autorizado pelo (setor ....................) 

 

Local: ..................................               Data:  ......../ ......../ ........... 

 

_______________________________________________ 

Coordenador COREME / ..............Hospital.............. 
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ANEXO VI - AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EXTERNO 

 

Programa de Residência Médica em ................................................................      Médico 

Residente: ............................................................ 

Período Avaliado:  ......../ ......../ ...........      a     ......../ ......../ ........... 

ITENS/FATORES AVALIADOS NOTA 

I. CONHECIMENTO (saber o quê e por quê fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

1. Fisiopatológico    

2. Semiológico    

3. Terapêutico    

4. Teórico    

5. Prático    

II. HABILIDADE (técnica, capacidade, como fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

1. Procedimentos eletivos        

2. Procedimentos emergenciais        

3. Raciocínio diagnóstico        

4. Discussão de casos        

5. Apresentação em reuniões        

6. Trabalho em equipe    

III. ATITUDE (identidade, determinação, querer fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

1. Relação médico-paciente    

2. Relação médico-equipe    

3. Ética    

4. Comprometimento    

5. Liderança    

6. Interesse    

7. Responsabilidade  
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NOTA FINAL (MÉDIA DO 18 ITENS ANALISADOS)    

Comentários adicionais:  

Oportunidades de melhorias (Itens abaixo de 7,0): 

______________________________________________________________________________ 

Data:  ......../ ......../ ........... 

 

Assinaturas:  

 

 

Médico Residente                                                   Médico Supervisor 
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ANEXO VII - SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO OPCIONAL DE OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA/MULTIPROFISSIONAL 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  ......................................................................................................................................... 

Endereço: 

 .................................................................................................................Nº: .................................. 

Complemento: ............................................... Bairro: ..................................................................... 

Município:  ................................................................. CEP: .......................................................... 

CPF: ................................. RG:  ................................... CRM: ............................................ 

DADOS DO PROGRAMA – INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

Instituição onde realiza o PRM Multiprofissional: 

............................................................................................................................................................ 

Endereço da IES: 

............................................................................................................................................................ 

Cidade / Estado: 

............................................................................................................................................................ 

Telefone da Instituição e pessoal:  

IES: .......................................................... Pessoal: ..................................................................... 

Contato COREME - email: 

............................................................................................................................................................ 

Email do solicitante: 

............................................................................................................................................................ 

Data da solicitação:  ......../ ......../ ........... 

Estou ciente das normas institucionais que regulamentam este estágio: 

______________________________                           ______________________________ 

Assinatura e carimbo do Coordenador do Programa         Assinatura do Médico Residente solicitante 
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ESPAÇO RESERVADO PARA O RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA 

(preenchido pela COREME/Hospital de Ensino) 

Programa de Residência em: 

............................................................................................................................................................ 

Nome do Supervisor:  ___________________________________________________________ 

 

Local e Data:  .............................. ......../ ......../ ...........    _______________________________ 

Coordenador da COREME / Hospital de Ensino 

Esta solicitação foi:     

        (    )  Deferida para o período ____/_____/_____   à   ______/______/_____  

        (    )  Indeferida                                    

Retorne à COREME/Hospital .....................................   

Local: .................................................................            Data   ____/____/_____    

                                                                                                             

__________________________________                                                                                                                       

Assinatura do Coordenador do PRM 

Nome do Supervisor: ................................................................................................................ 

Autorizado pelo (setor ....................) 

Local: ..................................               Data:  ......../ ......../ ........... 

_______________________________________________ 

Coordenador COREME / Hospital.............. 
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ANEXO VIII - AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EXTERNO NO HOSPITAL...... 

(RESIDENTE EXTERNO) 

 

Programa de Residência Médica em _________________________________________    

 Médico Residente: ____________________________________________ 

Período Avaliado:  ......../ ......../ ...........      a     ......../ ......../ ........... 

ITENS/FATORES AVALIADOS NOTA 

IV. CONHECIMENTO (saber o quê e por quê fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

6. Fisiopatológico    

7. Semiológico    

8. Terapêutico    

9. Teórico    

10. Prático    

V. HABILIDADE (técnica, capacidade, como fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

7. Procedimentos eletivos        

8. Procedimentos emergenciais        

9. Raciocínio diagnóstico        

10. Discussão de casos        

11. Apresentação em reuniões        

12. Trabalho em equipe    

VI. ATITUDE (identidade, determinação, querer fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

8. Relação médico-paciente    

9. Relação médico-equipe    

10. Ética    

11. Comprometimento    

12. Liderança    

13. Interesse    
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14. Responsabilidade    

NOTA FINAL (MÉDIA DO 18 ITENS ANALISADOS)    

Comentários adicionais:  

Oportunidades de melhorias (Itens abaixo de 7,0)_______________________________________ 

Data:  ......../ ......../ ........... 

   

Assinaturas:           

 

Médico Residente                                                                                                             

 

Médico Supervisor 
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ANEXO IX - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL TRIMESTRAL DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA 

Programa de Residência Médica em _________________________________________    

 Médico Residente: ____________________________________________ 

Período Avaliado:  (   ) 1º Trimestre       (   ) 2º Trimestre      (   ) 3º Trimestre        (   ) 4º Trimestre 

ITENS/FATORES AVALIADOS NOTA 

VII. CONHECIMENTO (saber o quê e por quê fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

11. Fisiopatológico    

12. Semiológico    

13. Terapêutico    

14. Teórico    

15. Prático    

VIII. HABILIDADE (técnica, capacidade, como fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

13. Procedimentos eletivos        

14. Procedimentos emergenciais        

15. Raciocínio diagnóstico        

16. Discussão de casos        

17. Apresentação em reuniões        

18. Trabalho em equipe    

IX. ATITUDE (identidade, determinação, querer fazer) 0 - 10 Pontos fortes Pontos que 

requerem melhorias 

15. Relação médico-paciente    

16. Relação médico-equipe    

17. Ética    

18. Comprometimento    

19. Liderança    

20. Interesse    

21. Responsabilidade    
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NOTA FINAL (MÉDIA DO 18 ITENS ANALISADOS)    

Comentários adicionais: _________________________________________________________ 

Oportunidades de melhorias (Itens abaixo de 7,0): _____________________________________ 

 

 

Data:  ......../ ......../ ........... 

 

Assinaturas:  

 

 

Médico Residente                                               Médico Supervisor 
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ANEXO X - AVALIAÇÃO ANUAL DA PRECEPTORIA – PROFESSOR (A) 

Programa de Residência Médica em ________________    Ano Avaliado: ___________________ 

ITENS/FATORES AVALIADOS Conceito Comentário 

I. CONHECIMENTO (saber o quê e por quê fazer) Ótimo Bom Regular

 Insuficiente  

16. Fisiopatológico      

17. Semiológico      

18. Terapêutico      

19. Teórico      

20. Prático      

II. HABILIDADE (técnica, capacidade, como fazer)      

19. Procedimentos eletivos          

20. Procedimentos emergenciais          

21. Raciocínio diagnóstico          

22. Discussão de casos          

23. Apresentação em reuniões          

24. Trabalho em equipe      

III. ATITUDE (identidade, determinação, querer fazer)      

22. Relação médico-paciente      

23. Relação médico-equipe      

24. Ética      

25. Comprometimento      

26. Liderança      

27. Interesse      

28. Responsabilidade      

NOTA FINAL (MÉDIA DO 18 ITENS ANALISADOS)      

Comentários adicionais: 

 _____________________________________________________________________________ 

Assinatura do Médico Residente - Data: ......../ ......../ ...........                                   

______________________________________________________________________________ 

Assinatura do Médico Supervisor - Data: ......../ ......../ ...........                                              
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Declaramos para os devidos fins que o(a) Dr(a) _________________________________, 

CPF nº. __________________________, CRM-GO nº. ________________________ 

Está regularmente matriculado(a) no Programa de Residência Médica (PRM) em 

___________________________________________________________________, com carga 

horária de 60 horas semanais, com início em ______/______/________ e término em 

______/______/________, de acordo com a Lei nº. 6.932, publicada no Diário Oficial da União 

em 09 de julho de 1981. 

 

 

 

Goiatuba ______/______/________ 

 

 

_____________________________________________ 

Coordenador da Comissão de Residência Médica 

COREME/Hospital....... 
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE RESODÊNCIA 

MÉDICA 

 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

 

Declaramos que o(a) Dr(a) _____________________, CPF nº. ________________, CRM nº. 

________________, concluiu o Programa de Residência Médica em 

____________________________________ no período de ____/____/_______ a 

____/____/______, com carga horária de 60 horas semanais, totalizando a carga horária de 

___________ horas, de acordo com a Lei nº. 6.932, publicada no Diário Oficial da União em 09 

de julho de 1981.    

 

 

Goiatuba, ___/___/_______ 

 

 

_____________________________________________ 

Coordenador da Comissão de Residência Médica 

COREME/Hospital ......................... 
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3.9. Comissão de Residência Multiprofissional-COREMU 

 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - Regulamentar as Residências em Área Profissional da Saúde no ambiente do Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) nas modalidades Multiprofissional e 

Uniprofissional, cuja diretriz é o ensino em serviço. A duração dos cursos que constituem ensino 

de Pós-Graduação será de 3 anos para o curso de odontologia e 2 anos para os demais cursos. Todos 

em regime de dedicação exclusiva. 

§ 1º - A Residência Multiprofissional é composta por: enfermagem, saúde coletiva, farmácia, 

psicologia, odontologia, biomedicina, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, 

ciências biológicas, física médica, terapia ocupacional, serviço social. 

§ 2º - Esse programa tem como fundamento integrar o ensino, a pesquisa, a assistência à 

comunidade e aos diversos serviços prestados pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu (HEMU). 

Art. 2º - A Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde 

são concebidos para: 

I – atender às demandas do SUS no que concerne à realidade local e às diversas necessidades em 

saúde da região atendida pelo HEMU; 

II – entender o cidadão como portador de individualidade, privacidade, respeito às suas concepções 

políticas, religiosas e culturais, a cor da sua pele ou gênero; 

III – formação integral para atuação nos diversos cenários de atenção à saúde e interdisciplinar que 

é componente primordial da concepção do indivíduo como um todo e participante ativo do próprio 

cuidado; 

IV – integrar o ensino ao serviço em saúde e à comunidade; 

V – atender aos progressos constantes das diferentes áreas de maneira a integrar os diversos saberes 

de forma harmônica e manutenção de constante atualização; 

VI – priorizar as necessidades locais sem descuido da perspectiva regional e nacional de saúde; 
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VII – priorizar a avaliação formativa, tendo como componentes o conhecimento técnico-científico, 

a atitude crítica e reflexiva, comportamento ético e posicionamento ativo nas equipes das quais 

participa; 

VIII – pedagogia que integre todos os níveis da Atenção à Saúde e a Gestão do Sistema Único de 

Saúde; 

Art. 3º - Fica a cargo do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, enquanto instituição 

parceira de ensino superior a concepção final do Projeto Pedagógico (PP) dos programas de pós-

graduação, em consonância com a legislação vigente. 

  

CAPÍTULO II 

DO CONCEITO 

Art. 4º - A Residência Multiprofissional é um tipo de pós-graduação lato sensu ofertada a 

profissionais da saúde com foco no ensino em serviço e que possui característica fundamental a 

imersão nas atividades desenvolvidas nos diversos setores da unidade hospitalar, sob orientação 

dos profissionais lotados nesses setores. 

Art. 5° - A Residência Multiprofissional terá duração mínima de 2 anos com carga horária mínima 

de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta horas) de acordo com determinação da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e em regime de dedicação 

exclusiva. 

Art. 6º - O aluno ingressante no Programa será denominado de Residente em Área 

Multiprofissional. 

Art. 7º - O programa de Residência Multiprofissional terá como cenários os ambientes internos do 

HEMU, além das unidades de saúde da Região Adstrita, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 

Estratégias Saúde da Família (ESF), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs). 

Art. 8° - O Programa de Residência Multiprofissional será regido por este Estatuto e dirigido por 

Coordenação própria e apoiado pela Comissão de Residência Multiprofissional. 
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CAPÍTULO III 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

Art. 9º - A Comissão de Residência Multiprofissional é órgão colegiado subordinado tecnicamente 

à Coordenação de Pós Graduação e Extensão do Centro Universitário de Goiatuba - 

UNICERRADO, instituição formadora, e a SES-GO, instituição executora dos programas de 

residência. 

Art. 10 - Compete à COREMU/HEMU/SES-GO: 

I - Fiscalizar o cumprimento deste Regulamento; 

II - Organizar as ações de todos os participantes do programa; 

III - Atualizar este regulamento com as políticas nacionais de Residência Multiprofissional; 

IV - Coordenar e supervisionar as ações educativas teóricas e práticas; 

V - manter ambiente saudável e adequado às práticas de ensino; 

VI - Organizar o ambiente físico, social e interpessoal de ensino/aprendizagem;  

VII - Articular com os diferentes atores a inserção dos Residentes em seus serviços; 

VIII - Acompanhar o desempenho dos Residentes e seu desempenho nos diferentes cenários 

acadêmicos; 

IX - Manter-se informada e informar à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde - CNRMS sobre o programa e suas alterações e/ou atualizações; 

X - Manter estímulo permanente à qualificação de todo o corpo administrativo e docente, 

preceptores e tutores; 

XI - Revisar e propor alterações no projeto pedagógico dos programas; 

XII - Envidar esforços para manter nível de excelência aos Programas de Residência 

Multiprofissional do HEMU; 

XIII - Apreciar iniciativas de inclusão ou exclusão de outras profissões nos Programas de 

Residência Multiprofissional; 

XIV - Preparar documentação para Credenciamento e Recredenciamento de Programas junto a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS/MEC); 

XVI - Preparar e aplicar avaliações trimestrais aos Residentes dos diferentes programas; 

XVI - Atuar como instância superior às demandas recursais referentes às decisões da Coordenação 

do Programa. 
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Art. 11 - COREMU/HEMU/SES-GO está vinculada à CNRMS do Ministério da Educação e é 

composta de colegiado multiprofissional com função executiva, consultiva, deliberativa e 

normativa.  

§1º - A Comissão de Residência Multiprofissional terá mandato de 3 anos e poderá ser reeleita para 

novos mandatos. 

§2º - O Coordenador Geral dos Programas de Residência Multiprofissional e seu vice-coordenador 

serão eleitos por essa Comissão e por maioria simples. 

Art. 12 - Composição da COREMU/HEMU/SES-GO: 

I - Coordenador Geral e Vice Coordenador da Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área 

Profissional da Saúde; 

II - Coordenador de cada Programa de Residência; 

III - Um Representante de Tutor por Área Profissional; 

IV - Um Representante de Preceptor por Área Profissional; 

V - Um Representante dos Residentes por Área Profissional; 

VI - Um representante do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO. 

§1º - Cabe ao Colegiado a eleição de Coordenador e Vice Coordenador dos Programas de 

Residência Multiprofissional através de composição de chapa com 2 (duas) áreas profissionais 

distintas. As chapas devem ser inscritas com, no mínimo, 30 (trinta) antes da eleição. 

§2º - Tanto o Coordenador como Vice Coordenador deverão ser servidores do quadro permanente 

do HEMU, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com titulação mínima de mestre e 

experiência profissional na docência de, no mínimo, de três (03) anos. 

§3º - O Coordenador de cada Programa de Residência será eleito pelo Colegiado Interno de seu 

respectivo programa. 

§4º - Os demais Representantes mencionados nos incisos III, IV, V e VI do caput deste artigo serão 

eleitos por seus respectivos pares. 

§5º - Cada representante terá um suplente com direito à voz. 

§6º - Todos os integrantes da COREMU/HEMU/SES-GO, terão direito à voz e voto, e ao 

Coordenador Geral dos Programas caberá proferir o voto de qualidade, em caso de empate. 

§7 - Cada Representação terá direito a somente um voto. 

Art. 13 - As reuniões ordinárias da COREMU/HEMU/SES-GO serão bimensais e reuniões 

extraordinárias a qualquer tempo. 
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Art. 14 - Em casos de ausência, impedimento ou afastamento do coordenador da 

COREMU/HEMU/SES-GO, o vice-coordenador assumirá as funções deste. 

Art. 15 - As decisões colegiadas serão tomadas por maioria simples. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PROPOSIÇÕES E PARECERES DA COREMU/HEMU/SES-GO 

Art. 16 - As proposições submetidas à COREMU/HEMU/SES-GO devem ser encaminhadas na 

forma de processo devidamente instruído para que possam ser analisadas e deliberadas. 

Parágrafo único. Cada proposição será pauta de deliberação independente, salvo em caso de temas 

semelhantes, que terão análise e parecer conjunto. 

Art. 17 - Os integrantes da Comissão a que forem designadas as matérias devem organizar parecer 

escrito com histórico da matéria, argumentos que a sustentem e argumentos contrários, de forma a 

dar subsídios para a Comissão avaliar o maior número possível de pontos para a devida deliberação.  

Parágrafo único. O(a) relator(a) poderá solicitar, a qualquer tempo, o encaminhamento de consulta 

aos diferentes setores da Pós-Graduação do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO 

para estudo, pesquisa ou informações necessárias à solução do assunto que lhe for distribuído, bem 

como solicitar o comparecimento de quaisquer pessoas às reuniões para prestar esclarecimentos. 

Art. 18 - O Coordenador da COREMU/HEMU/SES-GO deverá receber os processos dos relatores 

devidamente instruídos e decidir a ordem de apreciação pelos membros da Comissão. 

Parágrafo Único - Ao coordenador da COREMU/HEMU/SES-GO não será distribuída matéria 

para relatar. 

Art. 19 - O relator deverá proferir seu voto dentro do processo em análise e com as devidas 

justificativas baseadas em normas e na legislação. 

Art. 20 - Cabe ao Coordenador a decisão “ad referendum” em casos de urgência de apreciação da 

matéria. 

 

CAPÍTULO V 

DOS TRABALHOS DA COREMU/HEMU/SES-GO 

Art. 21 - Os trabalhos obedecerão à seguinte sequência: 

I- abertura da reunião; 

II- leitura da ata da reunião anterior; 
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III- expediente; 

IV- comunicações; 

V- ordem do dia; 

VI- distribuição de processos; e 

VII- convocação para a sessão seguinte. 

Parágrafo único. Conhecido o teor da ata da reunião anterior, poderá o Coordenador, por solicitação 

do Colegiado, dispensar sua leitura. 

Art. 22 - Tratando-se de proposição em regime de urgência, poderá o relator, por solicitação do 

Coordenador, apresentar seu parecer de imediato, passando a ser discutida e votada a matéria.  

Art. 23 - Qualquer integrante da Comissão poderá pedir vistas à matéria para melhor apreciação 

em função da importância e complexidade do assunto em pauta. 

Parágrafo único. Se não se tratar de assunto de urgência, a discussão e votação dessa matéria 

específica será transferida para a próxima reunião ordinária. 

Art. 24 - No caso de ausência do Coordenador, o relator da matéria é impedido de presidir a sessão. 

Art. 25 - Os pedidos de diligências serão apresentados ao Coordenador através de memorando. 

Art. 26 - A ata de reunião será lavrada pelo Secretário da sessão a ser escolhido no início dos 

trabalhos. 

Art. 27. Compete ao Representante de Área Profissional: 

I - Manter o diálogo permanente com os tutores e preceptores de sua área no que concerne ao bom 

andamento do Programa de Residência; 

II - Zelar pela manutenção da coerência entre o serviço e o ensino, para manutenção dos fluxos de 

ensino-aprendizagem e de serviço; 

Art. 28 - Compete ao Representante do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO: 

I - Representar a Pós-Graduação da faculdade junto à COREMU/HEMU/SES-GO; 

II - Zelar pela conservação das ações pedagógicas, conforme esse regulamento; 

III - Manter diálogo permanente com os residentes, o serviço, os Representantes de Área 

Profissional, o Coordenador e a Alta Gestão do HEMU de modo a garantir a manutenção das 

atividades regulares dos Residentes; 
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CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS 

Art. 29 - A Residência Multiprofissional será constituída de vários Programas de Residência 

Uniprofissional com estrutura específica de funcionamento de acordo com as devidas leis do 

exercício profissional de cada área. 

§1º - Cada Programa de Residência Uniprofissional deverá ter seu projeto pedagógico aprovado 

pela COREMU/HEMU/SES-GO. 

§2º - A estrutura de cada Programa de Residência Uniprofissional contará com um Coordenador, 

tutores e preceptores. 

§3º - Os Regulamentos Internos de cada Programa deverão ser aprovados pela 

COREMU/HEMU/SES-GO. 

Art. 30. Cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde será constituído por no mínimo 

2 (duas) e no máximo 14 (quatorze) profissões. 

§1º - A titulação mínima dos coordenadores de cada programa será a de mestre. 

§2º - A titulação mínima dos tutores será a de mestre. 

§3º - A titulação mínima dos tutores será a de especialista, sendo este da mesma área profissional 

do Residente sob sua orientação. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Art. 31 - O Programa de Residência Multiprofissional ou Uniprofissional terá início na data 

determinada pela CNRMS/MEC. 

Art. 32 - O Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional serão desenvolvidos com 

80% (oitenta por cento) da carga horária prática e teórico-práticas e 20% (vinte por cento) sob 

forma de estratégias educacionais teóricas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 33 - O desempenho dos Residentes deverá considerar atributos cognitivos, comportamentais 

e suas habilidades instrumentais, sendo essa avaliação contínua dentro do serviço. 

Art. 34 - A avaliação incluirá: 
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I - Pontualidade, assiduidade e responsabilidade; 

II - Cumprimento do código de ética profissional; 

III - Iniciativa, pensamento crítico e reflexivo; 

IV - Participação em atividades interdisciplinares; 

V - Dinamismo e iniciativa em sessões clínicas, discussão de artigos científicos; 

VI - Participação em cursos, palestras, seminários; 

VII - Produção teórica; 

VIII - Avaliação escrita; 

IX - Avaliação de habilidades técnicas. 

Art. 35 - A promoção do Residente para o ano seguinte está vinculada à sua aprovação obtida por 

intermédio do valor médio dos resultados das avaliações durante o ano letivo, considerando-se 

como mínimo para aprovação uma média igual ou superior a 70% (setenta por cento). 

 

CAPÍTULO IX 

DAS COORDENAÇÕES DOS PROGRAMAS DAS RESIDÊNCIAS EM ÁREA 

PROFISSIONAL DA SAÚDE 

Art. 36 - Compete ao coordenador do programa: 

I - Representar o programa na COREMU/HEMU/SES-GO; 

II - Auxiliar na elaboração do Projeto Pedagógico do Programa; 

III - Organizar a recepção e orientação de novos residentes; 

IV - Informar à COREMU/HEMU/SES-GO os casos de desistências de Residentes ligados ao seu 

programa; 

V - Auxiliar a COREMU/HEMU/SES-GO na organização de jornadas científicas ou de eventos 

similares; 

VI - Supervisionar os tutores e preceptores de seu Programa; 

VII - Garantir a implementação e cumprimento do programa; 

VIII - Promover ou auxiliar na organização de jornadas científicas ou de eventos similares; 

IX - Fazer cumprir as normas e comportamento ético dos tutores, preceptores e residentes; 

X - Elaborar e encaminhar o cronograma anual de atividades dos Residentes; 

XI - Promover reuniões ordinárias com tutores e preceptores para acompanhamento das atividades 

de ensino; 
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XII - Manter atualizada a documentação do seu programa; 

Art. 37 - Os Coordenadores dos programas devem planejar, coordenar e supervisionar as atividades 

da residência. 

Art. 38 - O Coordenador da Residência Multiprofissional indicará os coordenadores das 

Residências Uniprofissionais, para o exercício da função por 03 (três) anos, permitida a sua 

permanência no cargo conforme necessidade do programa. 

Parágrafo único. A coordenação do Programa deverá ser exercida por servidor com carga horária 

de 40 horas no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu. 

 

 

CAPÍTULO X 

DO NÚCLEO DOCENTE ASSISTENCIAL ESTRUTURANTE (NDAE) 

Art. 39 - O Núcleo Docente Assistencial Estruturante é formado por coordenadores, docentes, 

tutores e preceptores de cada área da Residência Multiprofissional. 

Art. 40 - Cabe ao NDAE: 

I - Fiscalizar a execução do Projeto Pedagógico na Instituição e sugerir atualizações, quando 

necessário; 

II - Prestar consultoria à Coordenação no que concerne às práticas, ao conteúdo teórico e ao 

conteúdo teórico-prático; 

III - Organizar projetos de pesquisa para produção de conhecimento e incorporação de novas 

tecnologias ao processo de cuidar; 

IV - Zelar pelo cumprimento das Resoluções da CNRMS quanto ao Programa de Residência 

Multiprofissional; 

V - Colaborar com a organização de eventos científicos, culturais e tecnológicos. 

Art. 40 - O NDAE se reunirá ordinariamente uma vez por mês. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS TUTORIAS 

Art. 41 - O tutor tem função de orientação acadêmica de preceptores e Residentes e deve ser 

exercida por profissional com título mínimo de mestre e carga horária de 40 horas no HEMU no 

período diurno. 
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§1º - O seu núcleo é responsável pela orientação acadêmica teórica, teórico-prática e prática a 

serem desenvolvidas por preceptores e Residentes.  

§2º - Na Residência Uniprofissional cada tutor de núcleo também será o preceptor da sua área. 

§3º - Ao tutor de campo cabe a responsabilidade de orientação acadêmica no que concerne às 

atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. 

§4º - Cada um dos programas de Residência Multiprofissional poderá ter um tutor de campo e um 

tutor de núcleo. 

Art. 42 - O número de tutores efetivos por programa deverá ser de: 

I - Um tutor de núcleo para cada 15 residentes; 

II - Um tutor de campo para cada 30 residentes; 

III - Se o programa tiver menos de 5 residentes, o coordenador do programa também exercerá o 

papel de tutor. 

Art. 43 - É competência do tutor: 

I - Desenvolver estratégias pedagógicas que articulem saberes e práticas para aquisição, pelo 

Residente, das competências previstas no Projeto Pedagógico; 

II - Planejar ações em parceria com os preceptores, a equipe de saúde, os docentes e os Residentes, 

que capacitem todas as equipes dos respectivos setores de trabalho para desenvolvimento e 

qualificação em novas tecnologias de atenção e gestão na saúde; 

III - Auxiliar na avaliação dos Residentes; 

IV - Orientar o processo de pesquisa e escrita Trabalhos de Conclusão da Residência, conforme 

previsto no Regimento Interno da COREMU/HEMU/SES-GO. 

Art. 44 - Um preceptor de cada Programa de Residência exercerá a função de tutor de núcleo do 

programa por período de 3 (três) anos, podendo esse prazo ser prorrogado. 

Art. 45 - Ao preceptor de núcleo compete: 

I - A responsabilidade de aplicação integral do Programa de Residência da sua área;  

II - Planejar junto com o Coordenador o Programa de Residência de sua área; 

III - Fazer a escala das atividade práticas e teórico-práticas, além das demais atividades do 

Residente e o calendário de férias dos mesmos; 

IV - Comunicar ao Coordenador irregularidades que afetem o serviço e o Programa de Residência; 

V - Orientar os Residentes sobre as normas e rotinas do HEMU para correta adequação de suas 

condutas; 
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CAPÍTULO XII 

DA PRECEPTORIA 

Art. 46 - O papel do Preceptor é ambientar o residente no ambiente de trabalho, promovendo 

articulação conjunta entre teoria e prática profissional. 

Art. 47 - A ele cabe a supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes 

nos setores em que atuam 

§1º - Ele deve ter formação mínima de especialista. 

§2º - Ele deve ter a mesma formação básica acadêmica (graduação) do residente sob sua supervisão, 

estando presente no cenário de prática. 

§3º - Ele pode ainda supervisionar Residentes no caso de estágios em que qualquer profissional 

especialista possa desempenhar a função, como saúde do trabalhador, gestão,  vigilância 

epidemiológica, vigilância ambiental ou vigilância sanitária. 

Art. 48 - Aos preceptores cabe: 

I - Orientar os Residentes durante as atividades práticas; 

II - Zelar pelo cumprimento das Resoluções da CNRMS, deste Regulamento e as decisões da 

COREMU/HEMU/SES-GO; 

III - Orientar os Residentes quanto ao desenvolvimentos das atividades práticas e teórico-práticas 

de acordo com o Projeto Pedagógico; 

IV - Zelar pelo cumprimento das boas práticas em serviço e disciplina dos Residentes; 

V - Cumprir os prazos e executar a agenda do Programa de Residência; 

VI - Participar com a avaliação dos Residentes; 

VII - Incentivar a participação dos residentes em eventos científicos da sua área; 

VIII - Participar da jornada científica anual dos residentes; 

IX - Orientar e avaliar os Trabalhos de Conclusão do Programa de Residência; 

X - Orientar a elaboração de relatórios desenvolvidos pelos Residentes sob sua responsabilidade; 

Art. 49 - O processo seletivo interno da Preceptoria Efetiva da Residência Multiprofissional será 

realizado pela Alta Gestão do HEMU juntamente com o Centro Universitário de Goiatuba - 

UNICERRADO e Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC divulgado no Diário 

Oficial do Distrito Federal. 

§1º - A homologação dos aprovados será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 

Goiás. 
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§2º - O exercício da função dos novos preceptores coincidirá com o início de cada ano letivo. 

Art. 50 - A função de preceptor não é cumulativa com função comissionada ou de natureza especial, 

devendo este escolher entre as duas nomeações. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS VAGAS PARA RESIDENTES 

Art. 51 - A Alta Gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, o Centro 

Universitário de Goiatuba - UNICERRADO e Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - 

IBGC, solicitará as Coordenações dos Programas que enviem até 30 de setembro, o número de 

Residentes que pretendem receber no ano seguinte. 

§1º - O número de Residentes deverá constar no credenciamento do Programa pela CNRMS. 

§2º A COREMU/HEMU/SES-GO se encarregará de fazer uma avaliação inicial das informações 

encaminhadas pelos diversos coordenadores dos programas e enviará a proposta resultante para o 

Núcleo Docente Assistencial Estruturante - NDAE. 

§3º O NDAE deverá consolidar a oferta de vagas em reunião ordinária destinada a tratar desse 

assunto. 

 

CAPÍTULO XIV 

DA SELEÇÃO 

Art. 52 - O edital normativo para admissão de novos Residentes será elaborado pelo Centro 

Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, juntamente com o Instituto Brasileiro de Gestão 

Compartilhada - IBGC e aprovado pela Alta Gestão do HEMU. 

Art. 53 - O quantitativo de Residentes a ser selecionado respeitará o número de bolsas de estudo 

disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

 

CAPÍTULO XV 

DA ADMISSÃO 

Art. 54 - Uma vez cumpridas as exigências do edital do processo seletivo o Residente poderá 

efetuar sua matrícula no Programa de Residência Uniprofissional. Em caso de desistência, a vaga 

será ofertada ao candidato que teve nota suficiente para aprovação, mas não foi classificado. 
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Parágrafo único. Essa vaga poderá ser ocupada dentro do prazo estabelecido para registro de 

residentes no sistema informatizado da CNRMS/MEC (SisCNRMS). 

 

CAPÍTULO XVI 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Art. 55 - Os programas de residência terão início na data determinada pela CNRMS/MEC. 

Art. 56 - As Coordenações dos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional da 

COREMU/HEMU/SES-GO deverão manter atualizado o cadastro de seus Residentes. 

Art. 57 - Todos os Projetos Pedagógicos das Residências deverão respeitar as normas estabelecidas 

pela CNRMS. 

Parágrafo único. No início semestre letivo Residente deverá receber: 

I – O manual seu Programa de Residência, este regulamento e a programação pedagógica; 

II – O cronograma anual das atividades teórico-práticas e teóricas; 

III – A escala individual anual das atividades práticas, teóricas e teórico-práticas, inclusive com a 

especificação do seu período de repouso. 

Art. 58 - O NDAE tem a função de elaborar o programa pedagógico para cada ano, submetendo-o 

à COREMU/HEMU/SES-GO, com pelo menos 60 dias de antecedência do início do ano letivo. 

Art. 59 - O Projeto Pedagógico poderá prever os rodízios dos Residentes em instituições 

conveniadas. 

§1º - A estrutura do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu proverá os cenários para os 

Programas de Residência. 

§2º - Caberá ao Coordenador do Programa, com autorização da COREMU/HEMU/SES-GO e 

IBGC tecer a rede na qual os Residentes poderão complementar sua formação. 

§3º - Os Residentes que fizerem rodízios em outras instituições, cumprirão essa carga horária 

integralmente no destino e deverão retornar à instituição, findo o seu período, com declaração 

assinada pelo responsável dessa instituição, com comprovação de frequência e relatório das 

atividades em função dos objetivos pedagógicos. 

Art. 60 - A CNRMS/MEC é o órgão responsável por determinar a duração dos Programas de 

Residência. 
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CAPÍTULO XVII  

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 88. A área técnica deverá elaborar o projeto dos Programas de Residência, no formato de curso 

de especialização e este deverá ser apreciado pela COREMU/HEMU/SES-GO e pelo IBGC e 

aprovado pela SES-GO, atendida a legislação vigente em âmbito Federal, bem como este 

Regulamento. 

§1º O projeto deverá ser apresentado à COREMU da SES-GO, conforme normas vigentes, para 

avaliação quanto ao interesse institucional na criação do referido programa. 

§2º Para a aprovação do projeto deverão ser avaliados: a relevância, a adequação aos eixos 

norteadores do regulamento da COREMU dos Programas de Residência em Área Profissional da 

Saúde e a sua exequibilidade. 

 

 

3.10. Comissão Interna de Previsão de Acidentes-CIPA 

 

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA E SERVIÇO 

ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO - SESMT 

  

Finalidade: 

A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e tem por finalidade a prevenção de 

danos, tais como acidentes e doenças provenientes do trabalho prestado, de forma a preservar a 

vida e a saúde do trabalhador. A CIPA do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) 

procura neutralizar, diminuir e/ou eliminar os riscos com potencial geração de danos que ocorrem 

durante o processo de trabalho, bem como atender à legislação vigente. 

Quanto às finalidades, podemos citar: 

1. Identificar, em conjunto com os trabalhadores do hospital, os riscos do processo de trabalho 

juntamente  com assessoria do SESMT do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu;  
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2. Construir, de forma preventiva, um plano de trabalho que vise a solução de problemas na 

segurança e saúde do trabalhador;  

3. Controlar a qualidade das medidas de prevenção, bem como definir a agenda de prioridades de 

ação no local de trabalho;  

4. Realizar vistorias, de forma periódica, no ambiente e condições de trabalho procurando 

identificar situações que possam vir a prejudicar a segurança e saúde dos trabalhadores; 

5. Reunir-se para verificar o cumprimento das metas elaboradas no plano de trabalho e discutir os 

riscos já identificados; 

6. Participar, com o SESMT, das deliberações promovidas pelo empregador, para avaliar os 

impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

7. Requerer ao SESMT, ou a direção do HEMU, a paralisação e/ou intervenção no setor ou 

equipamento que possibilite risco iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;  

8. Ajudar no desenvolvimento e implementação do PCMSO  (Programa de Controle Médico em 

Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) bem como outros 

programas de segurança e saúde no trabalho;  

9. Elaborar, divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, cláusulas de 

acordos e convenções coletivas de trabalho, e similares que concernem à segurança e saúde no 

trabalho;  

10. Analisar, juntamente com o SESMT, as causas das doenças e acidentes de trabalho ocorridos 

e, dessa forma, propor medidas para solucionar esses problemas para que eles também sejam 

evitados;  

11. Analisar as informações sobre interferências na segurança e saúde dos trabalhadores;  

12. Promover juntamente com o SESMT a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

– SIPAT uma vez ao ano;  

  

Constituição Básica: 

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I da NR 05, sendo: 

I - Presidente;  

II - Vice-Presidente;  
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III - Secretário(a);  

IV - Membros titulares;  

V - Membros suplentes. 

 

O SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho o HEMU 

incluirá os seguintes profissionais:  

I - Médico do trabalho;  

II - Enfermeiro do trabalho;  

III - Técnico de enfermagem do trabalho;  

IV - Engenheiro de segurança do trabalho;  

V - Técnico de segurança do trabalho. 

  

REGIMENTO INTERNO 

O Regimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA/HEMU tem como Base 

legal a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, a Portaria nº 3214 e a Norma Regulamentadora 5 

- NR-5. 

  

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º - A CIPA do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) procura neutralizar, diminuir 

e/ou eliminar os riscos com potencial geração de danos que ocorrem durante o processo de trabalho, 

bem como atender à legislação vigente e busca a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 2º - A CIPA e SESMT terão por atribuições: 

I - Identificar, em conjunto com os trabalhadores do hospital, os riscos do processo de trabalho 

juntamente com a assessoria do SESMT;  
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II - Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de 

segurança e saúde no trabalho; 

III - Controlar a qualidade das medidas de prevenção, bem como definir a agenda de prioridades 

de ação no local de trabalho;  

IV - Realizar vistorias, de forma periódica, no ambiente e condições de trabalho procurando 

identificar situações que possam vir a prejudicar a segurança e saúde dos trabalhadores; 

V - Realizar verificações nos Laboratórios de pesquisa, com vistas às exigências contidas na NR 

32;  

VI - Reunir-se para verificar o cumprimento das metas elaboradas no plano de trabalho e discutir 

os riscos já identificados; 

VII - Elaborar, divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, cláusulas de 

acordos e convenções coletivas de trabalho, e similares que concernem à segurança e saúde no 

trabalho;  

VIII - Participar, com o SESMT, das deliberações promovidas pelo empregador, para avaliar os 

impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

IX - analisar, juntamente com o SESMT, as causas das doenças e acidentes de trabalho ocorridos 

e, dessa forma, propor medidas para solucionar esses problemas para que eles também sejam 

evitados;  

X - Propor, realizar ou auxiliar a realização de cursos, treinamentos e medidas de prevenção de 

acidentes e de proteção à saúde, em conjunto com o SESMT;  

XI - Requerer ao SESMT, ou a direção do HEMU, a paralisação e/ou intervenção no setor ou 

equipamento que possibilite risco iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;  

XII - Requisitar ao HEMU cópias das CAT emitidas;  

XIII - Ajudar no desenvolvimento e implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico 

em Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)  bem como outros 

programas de segurança e saúde no trabalho;   

XIV - Promover juntamente com o SESMT a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho – SIPAT uma vez ao ano;  

XV - Promover, anualmente, em conjunto com a direção da HEMU Campanhas de Prevenção da 

AIDS, DST, Tabagismo, Alcoolismo e outras doenças correlatas;  
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XVI - Acompanhar as fiscalizações realizadas nos locais de trabalho efetuadas por instituições de 

saúde e segurança do trabalho, tendo acesso aos resultados e laudos periciais.  

  

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º - A CIPA do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu terá a seguinte composição:  

I - Presidente;  

II - Vice-Presidente;  

III - Secretário;  

IV - Membros titulares;  

V - Membros suplentes.  

Art.4º - Os membros eleitos, tais como titulares e suplentes, terão mandato de 1 (um) ano com a 

possibilidade de 1 uma reeleição. 

Art. 5º – É proibido o desligamento arbitrário ou sem justa causa do trabalhador eleito para a 

direção da CIPA durante o seu mandato.  

Art. 6º – A Diretoria do HEMU designará entre seus representantes o Presidente da CIPA. Os 

representantes eleitos escolherão entre os titulares o Vice-Presidente.  

Art. 7º – O secretário e seu substituto serão indicados por acordo mútuo entre os membros da CIPA.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 8º – O método a ser utilizado para convocação das eleições será por Edital divulgado 

amplamente, estabelecendo-se: 

I - A inscrição dos candidatos terá prazo de 15 (quinze) dias; 

II - A data de fixação das eleições será feita nos 15 (quinze) dias subsequentes; 

III - Após o término da votação, a apuração deverá ser imediata. 

§1º - A Administração do HEMU realizará a convocação para a abertura do processo eleitoral para 

um novo mandato da CIPA, com prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandado regente.  
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§2º - A comissão eleitoral será designada diretamente pela administração do HEMU, para gerenciar 

as inscrições dos candidatos participantes, tendo também como funções de realizar as eleições, 

apurar os votos e elaborar os respectivos atos contidos nos editais.  

§3º - Estão aptos à participar apenas os profissionais e colaboradores que pertencem ao quadro de 

pessoal da HEMU. 

§4º - É vedada a participação de candidatos para a CIPA no comissionado eleitoral. 

Art. 09 – Os membros da CIPA, eleitos e os designados tomarão posse no primeiro dia útil, logo 

após o término do mandato antecedente.  

Art. 10 – Em até 10 (dez) dias, os membros empossados da CIPA e a Alta Gestão do HEMU 

deverão protocolar as cópias das atas de eleição, de posse e o calendário anual das reuniões nas 

unidades descentralizadas do Ministério do trabalho. 

Art. 11 – Os candidatos mais votados assumirão a condição de membros titulares e suplentes. 

§1º - Caso haja empate, aquele que tiver o maior tempo de serviço na HEMU prevalecerá. 

§2º - Mesmo os candidatos votados e não eleitos estarão relacionados na ata de eleição e apuração, 

sendo organizados em ordem decrescente de votos, sendo possível nomeação posterior, caso haja 

vacância de suplentes..  

Art. 12 –  O método de eleição será através de escrutínio secreto. 

  

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 13 – Compete aos profissionais funcionários:  

I - Participar da eleição de seus representantes; 

II - Colaborar com a gestão da CIPA; 

III - Apresentar à CIPA, ao SESMT e à administração denúncias de situações de riscos juntamente 

com sugestões para a 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. 14 – Compete ao Presidente da CIPA: 

I - Convocar os membros para as reuniões; 

II - Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhar à Alta Gestão e ao SESMT, as decisões da 

Comissão; 
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III - Manter a Administração do Hospital Geral e Maternidade de Uruaçu  atualizada sobre os 

trabalhos da CIPA; 

IV - Coordenar e supervisionar as atividades da secretaria; 

V - Delegar atribuições ao Vice-Presidente. 

Art. 15 – Compete ao Vice-Presidente: 

I - Executar as atribuições que lhe forem delegadas; 

II - Substituir o/a presidente em eventuais faltas bem como em afastamentos temporários; 

Art. 16 – Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente, em conjunto, as seguintes atribuições:  

I - Trabalhar para que a CIPA tenha as condições para o bom desenvolvimento de seus serviços; 

II - Coordenar e supervisionar a CIPA, para que os objetivos propostos sejam alcançados; 

III - Delegar atribuições aos membros da CIPA; 

IV - Promover e intermediar o relacionamento da CIPA com o SESMT; 

V - Divulgar as decisões da CIPA a todos os servidores da sua área; 

VI - Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA; 

Art. 17 – O Secretário da CIPA terá as seguintes atribuições: 

I - Estar presente nas reuniões da CIPA, redigir as atas para que possam ser aprovadas e assinadas 

pelos membros presentes; 

II - Preparar as correspondências; 

III - Seguir as determinações para ele delegadas. 

Art.18 – Compete a todos os membros, titulares e suplentes, da CIPA:  

I - Participar do planejamento e organização da agenda e calendário anual da CIPA; 

II - Participar das reuniões da CIPA com contribuições, deliberações e sugestões. 

III - Observar os acidentes de trabalho e os casos de doenças laborais para propor medidas de 

resolução; 

IV - Ajudar a garantir que as atribuições deste Regimento sejam cumpridas.  

Art. 19 – Quando faltantes os membros titulares, seus suplentes deverão substituí-los com direito 

à voto. 
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CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 20 – A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido, 

durante o expediente normal do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu.  

Art. 21 – Será previsto um período mensal de no mínimo 6 (seis) horas e no máximo de 12 (doze) 

horas, dentro da jornada normal de trabalho, para um dos membros da CIPA percorrer os locais de 

trabalho para o rastreamento de riscos e potenciais problemas às condições de trabalho e saúde dos 

trabalhadores.  

Art. 22 – As atas serão assinadas pelos presentes na reunião e deverão ser encaminhadas cópias 

para todos os membros. 

Art. 23– As atas ficarão na Direção do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu.  

Art. 24 – As reuniões extraordinárias serão realizadas quando:  

I - Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas 

corretivas de emergência; 

II - Ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal; 

III - Houver solicitação expressa de uma das representações. 

§1º - As reuniões deverão ser feitas com garantia devido à relevância dos assuntos relativos à saúde 

e segurança dos trabalhadores. 

§2º - Durante a ocorrência de epidemias ou problemas que impeçam os membros de se reunirem 

presencialmente, os horários poderão ser alterados e/ou as reuniões feitas de forma à distância para 

que nem os trabalhos nem os trabalhadores sejam prejudicados.  

Art. 25 – O consenso será o método primordial para a tomada de decisões. 

Art. 26 – Caso o consenso não seja alcançado, deverá ser feita uma votação com método de maioria 

simples para a resolução do problema, registrando-se a ocorrência na ata da reunião.  

Art. 27– Caso o membro titular falte 3 reuniões consecutivas ou 5 durante o ano, sem justificativa, 

ele perderá o mandato.  

Art. 28 – A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, 

obedecida à ordem de colocação decrescente registrada na ata de eleição, devendo a Administração 

Local comunicar à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego as alterações e 

justificar os motivos. 
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§1º - No caso de afastamento definitivo do Presidente, a Diretoria do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os 

membros da CIPA. 

§ 2º - Caso o Vice-presidente seja afastado permanentemente, caberá aos membros titulares 

decidirem o substituto, entre eles, em dois dias úteis. 

  

CAPÍTULO VII 

DO TREINAMENTO 

Art. 29 – Deverá ser provido pela Comissão de Educação Continuada do HEMU, em até 30 (trinta) 

dias após a posse, o Treinamento de Capacitação para os membros da CIPA, titulares e suplentes. 

Parágrafo Único. Será estabelecido pelo SESMT o programa do treinamento e pela administração 

do HEMU, com a ajuda dos membros da CIPA. 

Art. 30 – O Treinamento de Capacitação deve conter, no mínimo:  

I - Um estudo do ambiente/condições de trabalho, assim como os riscos originários de tais 

atividades; 

II - Análises de acidentes/doenças de trabalho e Metodologias de investigação; 

III - Noções básicas sobre acidentes/doenças de trabalho relacionadas à exposição aos riscos; 

IV - Noções e medidas para prevenção de DST/AIDS, tabagismo e doenças relacionadas; 

V - Noções sobre saúde e segurança no trabalho e sobre legislação trabalhista; 

VI - Noções gerais de higiene no ambiente de trabalho  e controle de riscos; 

VII - Funcionamento organizacional da CIPA. 

Art. 31 – A carga horária do treinamento será de 20 horas, sendo distribuída em, no máximo, 8 

(oito) horas diárias, sendo realizado durante expediente normal no HEMU. 

Art. 32 – O SESMT ministrará o treinamento. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGISTRO 

Art. 33 – A CIPA será registrada na Superintendência Regional do Trabalho – Ministério do 

Trabalho.  

Art. 34 – O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu reconhecerá, através de Portaria, a 

CIPA eleita e empossada.  
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CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 - As disposições da NR 05 deverão ser utilizadas complementarmente aos dispositivos do 

presente Regimento.  

Art.36 – Data-se e publique-se as informações contidas no respectivo regimento. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Agentes Prazos 

1 Formação da Comissão Todos os membros da 

comissão 

Primeiro mês de vigência do 

contrato 

2 Aprovar o Regimento Interno da 

Comissão. 

Todos os membros da 

Comissão 

Após a indicação de todos os 

membros da Comissão 

3 Reuniões ordinárias 

 

Todos os membros da 

Comissão 

Mensalmente 

4 Estimular a participação de 

funcionários nas atividades de 

ginástica laboral, por meio de 

eventos adjacente e relatórios 

mensais divulgados a todos 

Todos os membros da 

Comissão 

Sempre 

5 Reunir-se com as chefias para 

solicitar apoio para incentivar 

funcionários para participação na 

ginástica laboral e palestras da 

SIPA 

Presidente e Vice-presidente bimestralmente 

6 Fazer levantamento de EPCs e 

EPIs da unidade, para identificar 

necessidade de substituições ou 

aquisições 

Secretário e membros Primeiro bimestre 

7 Realizar treinamentos sobre uso 

e controle de EPIs para a Seção 

de Manutenção e Seção Técnica 

de Informática 

Presidente e Secretário(a) Duas vezes ao ano 

8 Promover a divulgação de 

atividades, informações e 

ocorrências de forma mais 

eficiente, através da 

implementação do Site da CIPA 

e mural de avisos 

Todos os membros da 

comissão 

Início do ano 
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9 Atuar juntamente com a 

Assistência Administrativa no 

aprimoramento e otimização dos 

procedimentos em casos de 

emergência, bem como sua 

divulgação 

Membros da Comissão Permanente 

10 Finalizar a atualização do mapa 

de riscos da unidade 
 Primeiro Bimestre 

11 Buscar recursos para realização 

de eventos, especialmente para a 

SIPAT 

 permanente 

12 Organização estratégica da 

SIPAT e CIPAIDS 
 4 vezes ao ano 

13 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 

 Sempre que necessário 

14 Investigar e analisar acidentes 

ocorridos, juntamente com as 

CATs, propondo medidas para 

evitar futuras ocorrências 

 Sempre que necessário 

 

 

3.11. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA 

DO TRABALHO 

 

 Finalidade: 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT do 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU se destina à proteção da integridade 

física dos funcionários da instituição contra acidentes de todos os tipos, além de se destinar a evitar 

a disseminação de novas doenças. É regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943), Também tem a função de prevenção contra acidentes 

que prejudicam os funcionários e diminuem a produtividade da instituição.  

Constituição Básica: 

I - Médico do Trabalho; 
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II - Enfermeiro do Trabalho; 

III - Auxiliar de enfermagem; 

IV - Engenheiro em Segurança do Trabalho; 

V - Técnico em Segurança no Trabalho; 

V - Apoio administrativo. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE 

 

Art. 1º - O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 

SESMT do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, gerido do Instituto 

Brasileiro de Gestão Compartilhada - IGBC se destina à proteção da integridade física dos 

funcionários da instituição contra acidentes de todos os tipos, além de se destinar a evitar a 

disseminação de novas doenças. É regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943). Também tem a função de prevenção contra acidentes 

que prejudicam os funcionários e diminuem a produtividade da instituição. 

Art. 2º - Este regulamento define as regras e normas relativas à Segurança e Saúde no Trabalho 

aplicável a todos os profissionais em exercício no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU) em todos os locais de trabalho deste hospital. 

Art. 3º - O SESMT tem o objetivo de promover a segurança e saúde dos trabalhadores, não 

importando o vínculo laboral, elaborando estratégias para identificar e controlar os riscos iminentes 

e possíveis que o local de trabalho possa oferecer, ao atuar com vigilância e assim promover a 

saúde e segurança dos trabalhadores no hospital. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4° - A SESMT do HEMU tem a seguinte composição: 

I - Médico do Trabalho; 

II - Enfermeiro do Trabalho; 
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III - Auxiliar de enfermagem; 

IV - Engenheiro em Segurança do Trabalho; 

V - Técnico em Segurança no Trabalho; 

V - Apoio administrativo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º - Compete à SESMT: 

§1º - Assegurar ambiente seguro aos trabalhadores por meio de prevenção de acidentes nos 

seguintes aspectos: 

I - Identificar pontos críticos em todo espaço gerido pelo hospital de modo a tomar medidas 

preventivas; 

II - Aquisição de equipamentos, mobiliário e máquinas que reduzam o risco ocupacional; 

III - Substituição de itens de mobiliário ou objetos perigosos à integridade física, assim 

como solicitar reparo de instalações que possam causar danos aos funcionários; 

IV - Minimizar o contato ou exposição a agentes químicos, físicos e biológicos danosos à 

saúde humana; 

V - Organizar o Plano de Prevenção de Acidentes de Trabalho juntamente com a CIPA de 

forma a diminuir o risco ocupacional e publicizá-lo; 

VI - Dar ênfase à ações coletivas de proteção da saúde; 

VII - Estabelecer em parceria com a CIPA, a Comissão de Proteção Radiológica, a 

Comissão de Acidentes com Material Biológico e a Comissão de Processamento de 

Produtos e Saúde um plano de vigilância permanente para identificação de riscos à saúde 

do trabalhador; 

VIII - Estabelecer plano de contingência no combate a incêndios, evacuação de 

trabalhadores, materiais de primeiros socorros e equipe responsável pela ação rápida nessas 

eventualidades; 

IX - Tornar as áreas com potencial para oferecer riscos graves aos trabalhadores restritas 

apenas aos profissionais devidamente habilitados para operar nesses lugares; 
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X - Atuar em conjunto com a CIPA na fiscalização do ambiente seguro ao trabalhador e 

solicitar manutenções preventivas em instalações, máquinas, equipamentos, mobiliário, 

ferramentas e instrumental para que tenham boas condições de utilização e funcionamento; 

XI - Prover identificação, vestuário funcional e equipamentos aos trabalhadores com vistas 

a melhora de suas condições de segurança; 

XI - Manter comunicação periódica com órgãos nacionais e internacionais para permanente 

melhoria das condições de saúde e segurança do trabalhador a partir da adoção de melhores 

estratégias e novas tecnologias. 

XII - Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este 

persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija; 

XIII - colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e 

tecnológicas da empresa; 

XIV - Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas 

NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos; 

XV - Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; 

XVI - Analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos na empresa 

ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a 

história e as características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as 

características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou 

acidentado(s); 

XVII - Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças 

ocupacionais e agentes de insalubridade; 

XVIII - Manter os registros na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha o 

método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos 

registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos 

dados por um período não inferior a 5 (cinco) anos; 

XIX - As atividades dos profissionais integrantes do Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja 
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vedado o atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de 

planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a 

incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de 

acidente estão incluídos em suas atividades. 

Art. 6º - Compete aos trabalhadores: 

I - Tomar conhecimento deste Regimento e cumprir as normas de segurança no ambiente de 

trabalho; 

II - Colaborar com a HEMU na aplicação deste regimento para que haja sempre a melhoria na 

qualidade do trabalho em relação à segurança; 

III - Apenas operar máquinas e equipamentos, substâncias perigosas com a devida qualificação 

para tal, com correta identificação e uniforme funcional, cumprindo as normas de segurança em 

seu manuseio; 

IV - Não incorrer em omissão em situações potencialmente perigosas, além de zelar pela 

segurança pessoal e coletiva, atuando de forma empática em relação à coletividade; 

V - Comunicar imediatamente aos superiores qualquer ameaça à segurança individual ou coletiva 

e/ou adotar medidas de emergência em caso de risco iminente à sua integridade física ou dos 

demais; 

VI - Realizar anualmente os exames e consultas solicitados e padronizados pela Medicina do 

Trabalho; 

§1º - Os trabalhadores não poderão arcar com os prejuízos financeiros ao aplicar medidas de 

segurança e saúde que necessitem de algum gasto emergencial bem como o afastamento ou 

paralisação do serviço ocorrido de forma excepcional relativo à preservação da vida, segurança e 

saúde dos funcionários; 

§2º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu se responsabiliza pelos seus 

funcionários no âmbito do hospital bem como se compromete em manter sua segurança. 

Art. 7º - Todo trabalhador deve manter as seguintes informações atualizadas e informar: 

I - Os riscos implícitos aos postos e funções que ocupam e se manterem atualizados quanto às 

medidas de segurança e prevenção de acidentes de trabalho; 

II - Sobre treinamentos que receberam em relação às medidas a serem tomadas em casos de 

emergência; 
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III - Que possuem conhecimento quanto às medidas coletivas e organizadas em primeiros 

socorros, combate a incêndios e evacuação de trabalhadores em situações de grave risco. 

Art. 8° - Devem ainda ser atualizadas as informações: 

I - Na admissão no hospital;  

II - Sempre que houver mudança de posto de trabalho ou função; 

III - Introdução de novos equipamentos de trabalho ou alteração dos existentes; 

IV - Aquisição de novo instrumento tecnológico; 

V - Atividades conjuntas que envolvam trabalhadores de diferentes serviços. 

Art. 9° -  O HEMU deve consultar os representantes dos trabalhadores sobre: 

I - A avaliação dos riscos para a segurança e saúde no trabalho; 

II - Medidas que devem ser adotadas em caso de emergência; 

III - Designação de quais trabalhadores são responsáveis pelas medidas de primeiros socorros, de 

combate a incêndios e de evacuação e como é feita a disposição de material de proteção 

indispensável para esses casos; 

IV - Informações diversas necessárias quando requisitadas. 

Art. 10 -  Os trabalhadores e seus representantes podem apresentar propostas que visem a melhoria 

da segurança no trabalho em geral. 

Art. 11 - Deve ser público o acesso às: 

I - Informações técnicas de objeto de registo e aos dados médicos coletivos enquanto dados 

estatísticos; 

II - Informações técnicas sobre serviços de inspeção e outros organismos competentes no domínio 

da segurança e saúde no trabalho. 

Art. 12 - Todos os trabalhadores do HEMU deverão ser capacitados instruídos sobre as 

informações básicas de prevenção e manutenção da segurança e saúde no trabalho em suas 

respectivas áreas. 

§ 1º - A formação não poderá resultar em prejuízo financeiro para os mesmos. 

§ 2º - O HEMU deve capacitar os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas de 

primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação, bem como disponibilizar-lhes 

material adequado. 

§ 3 ° - A capacitação dos trabalhadores deve ser uma ação coordenada com a Comissão de 

Educação Continuada. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 - Este Regulamento é do conhecimento obrigatório de todos os trabalhadores da HEMU, 

devendo ser distribuído um exemplar a cada um deles e promovidas as adequadas medidas de 

divulgação tendo em conta as características de cada grupo profissional. 

Artigo 14 - Responsabilização  

§1º - Os membros da Mesa e os dirigentes da HEMU são responsáveis pelo cumprimento do 

presente Regulamento e das normas legais sobre a segurança e saúde no trabalho. 

§2º - A responsabilidade disciplinar não afasta a responsabilidade civil ou criminal, se for o caso. 

Art. 15 - Violação culposa 

§1º A violação culposa do disposto neste Regulamento e demais regimes aplicáveis, é passível de 

procedimento disciplinar. 

Art. 16 - A verificação das normas de segurança e saúde no trabalho é da competência da DIRH. 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação do 

Serviço 

Especializado em 

Engenharia de 

Segurança e em 

Medicina do 

Trabalho 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as 

pautas 

pertinentes 

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta 

Gestão 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

do SESMT 

O Regimento 

Interno norteia 

as ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Colegiado Após posse do 

Colegiado 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação do 

SESMT 

Organização e 

sistematização 

das ações 

objetivando uma 

visão 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho do 

SESMT 

Colegiado Imediatamente 

após a posse 

do Colegiado 
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prospectiva das 

ações 

4 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

pelo SESMT 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo 

decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Colegiado Mensalmente 

5 Elaborar projetos 

e planejamentos 

em conjunto com 

os setores 

interessados e de 

suas equipes 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pelo SESMT 

Grupos de 

Trabalho 

Por demanda 

6 Definir 

anualmente metas 

de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

Regimento 

Interno do 

SESMT  

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Colegiado Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

7 Zelar pela 

transparência das 

ações do SESMT 

Para fácil acesso 

a todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de 

treinamento das 

equipes de saúde 

envolvidas direta 

ou indiretamente 

com a assistência 

ao paciente 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Colegiado Permanente 

 

 

3.12. Comissão de Documentação Médica e Estatística 

 

 

COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA 

Finalidade: 

A guarda de toda documentação produzida pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu - HEMU é imprescindível para quaisquer fins em consultas futuras. Dessa forma o Serviço 
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de Documentação Médica e Estatística – SAME é fundamental na Instituição. Portanto, a 

conservação e armazenamento desses documentos deve ser feita de maneira organizada e com 

vistas à boa conservação por período indeterminado. São documentos que têm validade legal e 

podem ser requeridos a qualquer tempo pelo usuário, por profissionais do HEMU, pela Secretaria 

de Saúde do Estado de Goiás ou pelos poderes legislativo ou judiciário. Esse serviço deve estar 

centralizado e a busca de documentos individuais deve ser fácil e rápida. Ele deve estar 

estreitamente relacionado aos outros serviços do HEMU para arquivamento ou desarquivamento 

de prontuários ou quaisquer outros documentos gerados pelo serviço.  

O prontuário do paciente é composto por todos os documentos gerados pela equipe 

multidisciplinar da instituição de saúde, somados aos trazidos pelo paciente ou importados de 

outras instituições e que se relacionam ao todo processo de atendimento ao paciente. 

É um veículo de comunicação entre os diversos atores envolvidos no processo de cuidar, 

contendo a anamnese que deve possuir o máximo de informações possíveis, como identificação, 

queixa principal história da moléstia atual, revisão de sistemas, história patológica pregressa, 

história familiar, história social/hábitos de vida, exames complementares, diagnóstico(s) e 

tratamento(s), entre outros. 

Além da comunicação, os prontuários do paciente podem ser utilizados como fontes 

primárias de informações para a assistência à saúde, ensino, pesquisa e elaboração de políticas de 

saúde, como também para avaliação da qualidade da assistência em saúde. Essa fonte de 

informações pode ser utilizada com a finalidade de melhor entendimento da patologia do paciente 

ou para estatísticas que norteiam as ações das várias instâncias gestoras da saúde da população. 

Uma etapa importante da gestão de documentos é avaliar o método de guarda e conservação. A 

resolução nº 1.821/2007/CFM define um prazo mínimo de 20 anos, após o último registro pela 

equipe técnica, para a preservação dos prontuários em papel. A digitalização para guarda 

permanente tem sido uma opção viável para manutenção dessas informações. 

Os prontuários eletrônicos são uma tendência irreversível para esse armazenamento. Eles 

propiciam acesso rápido para nortear as novas ações da equipe, para produção científica, para 

compilação de dados que orientem o processo de tomada de decisão, redução de custos, otimização 

dos recursos, etc. 

Fazer o registro em meio eletrônico facilita o fluxo de informações e oferece soluções de 

acesso à informação que antes poderiam ser mais facilmente perdidas. Os registros no prontuário 
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do paciente, se já não o foram, deverão ser digitalizados como estratégia de ação para a gestão do 

HEMU pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC. 

  

Constituição Básica: 

I - Um médico representante da Comissão de Ética Médica;  

II - Um enfermeiro representante da Comissão de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 

III - Dois representantes do Faturamento; 

IV - Um representante da Coordenação Multiprofissional; 

V - Um representante do Núcleo Interno de Regulação;  

VI - Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;  

VII - Um representante do Setor de Comissões Técnicas; 

VIII - Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;  

IX - Um representante do Planejamento. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES 

Art.1º - A Comissão de Documentação Médica e Estatística (CDME) Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU possui natureza técnico-científica e constitui um sistema com 

foco em armazenamento e análise de banco de dados. Ela deve definir o formato dos documentos 

digitais ou impressos que comporão os prontuários dos pacientes. A CDME deve orientar a equipe 

de Tecnologia da Informação sobre a melhor formatação das páginas que serão utilizadas pelas 

equipes. Seu processo decisório implica em propor não somente o melhor formato para os 

documentos, mas aquele que poderá ter maior adesão pela equipe. Isto se justifica pelo fato de que 

algumas soluções podem não ser bem recebidas pelo usuário, a depender de como são apresentadas. 

Além disto, a comissão deve estar orientada a esclarecer às equipes sobre o melhor aproveitamento 

dos formulários e seu preenchimento correto. Esses formulários devem, necessariamente, ser 

armazenados em bancos de dados para futura compilação. 

Os dados armazenados nos atendimentos dos pacientes são de valor inestimável para a geração de 

relatórios estatísticos que podem gerar informações válidas qualitativa e quantitativamente, 

proporcionando uma perspectiva ampla sobre o funcionamento da instituição. 
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§1º - A CDME do HEMU é regulamentada por este regimento e pelas bases legais que lhe forem 

aplicáveis. 

§ 2º - A CDME é um órgão de assessoria à Alta Gestão do HEMU e imprescindível ao processo 

de tomada de decisões. 

  

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 2º – Compete à comissão: 

I - Definir modelos de formulários que constituirão o prontuário do paciente atendido pelo HEMU; 

II - Recomendar a alteração de formulários ou de campos específicos dos mesmos; 

III - Avaliar o sistema que abriga o prontuário do paciente, bem como a conservação dos dados 

nele contidos; 

IV - Orientar a equipe sobre o correto preenchimento dos campos para garantir a adesão da equipe 

ao modelo adotado pelo HEMU; 

V - Devem constar obrigatoriamente no prontuário: 

a) identificação do paciente em todos os impressos; 

b) anamnese; 

c) exame físico; 

d) exames complementares, bem como seus respectivos resultados; 

e) hipóteses diagnósticas; 

f) diagnóstico definitivo; 

g) plano terapêutico; 

h) meta terapêutica; 

i) tratamento efetuado; 

j) evolução 

k) prescrição do profissional responsável pelo cuidado com data e hora; 

V - Aprovar método de acesso e manuseio do prontuário físico e eletrônico, para os diversos fins: 

assistência, ensino, pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou representante legal; 

VI - Estabelecer as normas de arquivamento/guarda, estabelecendo o fluxo, os processos de 

trabalho e a estrutura física adequada para tal fim; 
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VII - Indicar quais dados preferencialmente deverão conter nos relatórios estatísticos produzidos 

pelo SAME; 

VIII - Treinar os funcionários do SAME na extração e análise de dados dos prontuários para entrega 

de dados consolidados; 

IX - Estabelecer normas de preenchimento dos campos para os serviços de contra referência, 

conforme orientação do Ministério da Saúde, da SES-GO e dos Conselhos de classe; 

X - Definir e aprovar os fluxos para os prontuários; 

XI - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão 

de Educação Continuada e com a Alta Gestão do HEMU; 

XII. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade com 

atuação de Educação Permanente. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

Art. 3º – A Comissão terá representantes das áreas interessadas na clareza das informações bem 

como quais tipos de informações devem conter no prontuário. 

Parágrafo único. Consultores ad hoc poderão ser convidados a emitir pareceres sobre a organização 

dos prontuários, bem como sobre as informações pertinentes em seus conteúdos. 

 

Art. 4º - Cabe à Alta Gestão do HEMU convocar os participantes da Comissão de Documentação 

Médica e Estatística. 

Art. 5° - A Comissão terá a seguinte constituição: 

I - Um médico representante da Comissão de Ética Médica;  

II - Um enfermeiro representante da Comissão de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 

III - Dois representantes do Faturamento; 

IV - Um representante da Coordenação Multiprofissional; 

V - Um representante do Núcleo Interno de Regulação;  

VI - Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;  

VII - Um representante do Setor de Comissões Técnicas; 

VIII - Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;  
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IX - Um representante do Planejamento. 

Art. 6º - Os mandatos serão de 3 anos, a partir da publicação de portaria do HEMU, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

Art. 7º - Os cargos de presidente, vice-presidente e secretário desta Comissão serão eletivos e cabe 

aos seus pares a votação para eleição dos interessados, sendo que a Alta Gestão do HEMU deverá 

chancelar os nomes eleitos. 

  

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º - Compete ao presidente: 

I - Dirigir, planejar e supervisionar as atividades dos membros da Comissão 

II - Representar a comissão sempre que necessário; 

III - Provocar as discussões entre os membros da Comissão sobre assuntos referente à qualidade e 

quantidade de informações geradas pelas equipes assistenciais;  

IV - Exercer direito ao voto de desempate; 

V - Indicar membros para a realização de pesquisas, organização de dados e emissão de pareceres; 

§1º - Para o caso de impedimento temporário ou ausência do presidente, as funções a ele designadas 

serão assumidas pelo vice-presidente. 

§2º - Para o caso de impedimento definitivo do presidente, o vice-presidente assumirá seu cargo e 

outro membro da Comissão deverá ser eleito para o cargo de vice-presidente. 

Art. 9º - Compete aos membros da Comissão: 

I - Produzir relatórios e emitir pareceres sobre as matérias que lhe forem atribuídas e cumprir os 

prazos estabelecidos para entrega e apreciação pela Comissão; 

II - Estar presente nas reuniões, emitir opiniões técnicas e votar as matérias das pautas; 

III - Requerer apreciação de matéria em regime de urgência; 

IV - Sugerir temas para apreciação da Comissão; 

V - Apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão. 

Art. 10 - Compete ao secretário: 

I - Registrar as reuniões em Ata; 

II - Preparar e encaminhar o expediente; 
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III - Organizar a agenda para cumprimento dos prazos legais referentes às matérias examinadas ou 

reexaminadas pela Comissão; 

IV - Informar ao presidente sobre o cumprimento das diligências pelos membros da Comissão; 

VI - Se responsabilizar pela produção do relatório anual das atividades da Comissão; 

VII - Colher assinatura de todos os presentes nas reuniões da Comissão; 

VIII - Emitir documento de convocação, por determinação do Presidente, para as sessões ordinárias 

e extraordinárias. 

Parágrafo único. Na ausência do secretário, o presidente indicará um substituto temporário para 

cumprir suas funções. 

  

CAPÍTULO V 

FUNCIONAMENTO 

Art. 11 - As reuniões ordinárias da Comissão serão mensais e devem obedecer ao cronograma 

estabelecido na agenda. 

§1º - O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão até o mês de dezembro 

do exercício anterior. 

§2º - A Comissão iniciará seus trabalhos e fará deliberações desde que haja maioria simples nas 

reuniões. 

§3º - As resoluções da Comissão serão encaminhadas à Alta Gestão do HEMU com cópia ao IBGC. 

§4º - Em caso de suspeita de ilegalidade, inadequação técnica ou de outra natureza, cabe a qualquer 

membro da Comissão solicitar o reexame de qualquer decisão exarada em reuniões anteriores. 

§5º - As votações sobre as matérias em julgamento poderá ser nominal. 

§6º - As matérias em apreciação devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros presentes. 

Art. 12 - A rotina das reuniões da comissão será a seguinte: 

I - Leitura da ordem do dia pelo Presidente e, em caso de sua ausência, pelo vice-presidente; 

II - Chamada nominal para checagem de quorum; 

III - Leitura da pauta da reunião com inclusão ou exclusão de itens conforme negociação entre os 

membros da Comissão; 

IV - Leitura de informes; 

V - Defesa justificada das proposições, apresentação de prós e contras e votação das matérias; 

VI - Apresentação das sugestões de pauta para a próxima reunião; 
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VII - Encerramento da reunião pelo presidente. 

Parágrafo único. A sequência estabelecida neste artigo será alterada pelo presidente para os casos 

de urgência ou de relevância de alguma matéria. 

Art. 13 - Os membros que não se julgarem suficientemente esclarecidos quanto às matérias em 

exame poderão pedir dilação do prazo para exame. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14 - A Comissão deverá ter infraestrutura necessária para seu adequado funcionamento. 

Art. 15 - A comissão deverá se adequar aos avanços da legislação relacionada à documentação 

relativa ao prontuário do paciente ou às apresentações de dados estatísticos. 

Art. 16 - O membro que não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões intercaladas no 

período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até o início da reunião deverá ser 

substituído pelo presidente. 

Art. 17 - A Comissão, sempre que julgar necessário, poderá criar grupos de trabalho para emissão 

de pareceres. 

Art. 18 - Os membros poderão 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 ou internacionais, para estudo, pesquisa ou informações necessárias 

à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos. 

Art. 19 - Os membros não receberão qualquer remuneração por sua participação na comissão e seus 

serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como participação de atividade 

institucional. 

Art. 20 - Este regimento entrará em vigor após publicação pelo Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas 
Procedimento

s 
Agentes Prazos 

1 Indicação do 

Presidente e 

demais 

integrantes da 

Comissão 

Para iniciar as 

atividades e definir o 

calendário anual de 

atividades 

Resolução da 

Alta 

Governança do 

HEMU  

Alta 

Governança do 

HEMU 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

2 Reuniões 

ordinárias 

 

Análise e deliberações 

sobre a pertinência dos 

campos dos 

prontuários dos 

pacientes 

Análise do 

conteúdo  dos 

prontuários 

utilizado pelo 

HEMU 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão 

sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao processo 

decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

5 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Para treinamento das 

equipes assistenciais e 

administrativas 

Reuniões com 

a Comissão de 

Educação 

Continuada 

Presidente e 

Secretario(a) 

De acordo 

com a 

demanda 

6 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme deliberações 

da Comissão 

A partir das 

decisões 

tomadas pela 

Comissão 

Presidente ou 

membro da 

Comissão 

Por demanda 

7 Colaborar com a 

Comissão de 

Análise de 

Prontuários para a 

produção das 

normas 

Uniformizar e facilitar 

a inserção de 

informações nos 

prontuários 

Discussão e 

adoção de 

metodologia 

de produção de 

informações 

nos 

prontuários 

Membros da 

Comissão 

Por demanda 

8 Zelar pelo sigilo 

ético das 

informações 

Proteger interesses 

públicos e de 

profissionais que 

contribuem para a 

organização 

Estimulando o 

comprometime

nto de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 
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3.13. Comissão de Ética em Pesquisa-CEP 

 

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 

Finalidade: 

A Comissão de Ética em Pesquisa - CEP do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu - HEMU é o órgão que avalia os projetos de pesquisa para resguardar os interesses dos 

participantes das pesquisas, seu anonimato, integridade e dignidade. Ele é transdisciplinar, tem 

caráter educativo, consultivo e deliberativo e visa resguardar os padrões éticos de pesquisas em 

seres humanos dentro do ambiente de atenção à saúde.  

Essa Comissão visa salvaguardar a dignidade e os direitos dos participantes de  pesquisas, 

avaliar a metodologia proposta pelos pesquisadores de modo a evitar falhas na condução das 

mesmas, valorizar e reconhecer o trabalho dos pesquisadores, avaliar os padrões éticos embutidos 

nos protocolos das pesquisas propostas. Ela deve apreciar e emitir parecer consubstanciado aos 

pesquisadores, autorizando, solicitando esclarecimentos, ajustes ou negando a realização da 

pesquisa na instituição. Deve arquivar e manter o sigilo sobre todo o processo de análise dos 

projetos, deixando à disposição das autoridades sanitárias quando for instado a esclarecimentos. 

Além disso, deve deixar disponível o acesso à Comissão pelos participantes das pesquisas, de 

modo a receber denúncias ou relatos sobre consequências indesejadas em intervenções que 

ocorram durante o processo de coleta de dados, deliberando pela continuidade, modificação ou 

suspensão da pesquisa. Manter comunicação regular e permanente com a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP/MS). 

 

Constituição Básica: 

A Comissão é constituída por, no mínimo, 10 membros titulares do Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC 

e do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, além de, pelo menos, um usuário do 

HEMU. De acordo com o Capítulo VII, item 5, da Resolução/CNS nº 196, de 10/10/1996, ela 

deve ser composta por pessoas de ambos os sexos com, no mínimo, metade dos seus membros 

com experiência em pesquisa científica, devendo haver paridade entre as categorias profissionais, 

sendo vedado que uma categoria seja representada como maioria entre seus membros. Os 

membros não podem receber remuneração pelo trabalho desenvolvido na CEP. 
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A eleição do Coordenador, Vice-Coordenador e Secretário será feita entre os candidatos 

membros da Comissão e através de eleição interna na primeira reunião ordinária. O mandato dos 

membros da CEP será de 3 anos, sendo permitida sua recondução. 

 

REGIMENTO INTERNO  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

segue a Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10 de outubro de 1996 e resoluções 

complementares. Trata-se de uma autoridade colegiada transdisciplinar e independente. É de 

natureza consultiva, deliberativa e educativa a todos os assuntos relacionados aos protocolos de 

pesquisas. A esta Comissão está reservada a prerrogativa de emissão de pareceres sobre projetos 

de pesquisas, o processo de coleta de dados, além de estar sempre disponível para atendimento 

aos pesquisadores e participantes das pesquisas. Sua função primordial é preservar os aspectos 

éticos prescritos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) com foco na defesa da 

integridade e dignidade dos participantes da pesquisa. 

Parágrafo único. Qualquer pesquisa científica no âmbito do HEMU só será conduzida após 

avaliação e autorização desta CEP. 

Art. 2º - A CEP do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu está subordinada 

administrativamente à Diretoria de Ensino e Pesquisa e à Alta Gestão Instituição. 

Art. 3º - A escolha dos membros da CEP deverá estar em conformidade com a Resolução CNS nº 

196/96, com anuência da presidência do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC e 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do Centro Universitário de Goiatuba - 

UNICERRADO. 

Art. 4º - Os membros da CEP/HEMU 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 da CEP/HEMU é livre para propor projetos de pesquisa, no 

entanto deverá isentar-se da análise e tomada de decisão sobre o mesmo. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º - A organização e criação da CEP/HEMU, assim como o provimento de condições 

adequadas para o seu funcionamento, são de competência da Diretoria de Ensino e Pesquisa e da 

Alta Gestão da Instituição, respeitando as normas da Resolução CNS nº 196/96. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - O Comitê de Ética em Pesquisa do HEMU terá composição multiprofissional e 

transdisciplinar, com pessoas de ambos os sexos, com número não inferior a 10 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. 

Parágrafo único. A sua composição deverá estar em conformidade com a Resolução CNS 196/96. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 7° - É competência do colegiado: 

I - Apreciar e deliberar sobre os protocolos de pesquisa científica envolvendo seres humanos, sendo 

de sua responsabilidade a garantia dos direitos e o resguardo da integridade dos participantes das 

pesquisas. 

II - Emitir parecer consubstanciado, via Plataforma Brasil, identificando com clareza o ensaio, e o 

seu enquadramento em uma das seguintes categorias: 

a) Aprovado: após análise da proposta de pesquisa. 

b) Com pendência: quando o parecerista indicar a necessidade de correções no projeto para 

adequação ética. 

c) Não Aprovado: após avaliação da CEP/HEMU indicar que os protocolos propostos são 

inadequados aos propósitos éticos. 

d) Arquivado: para os casos de descumprimento dos prazos estabelecidos para as devolutivas à 

CEP/HEMU. 



 

327 
 

e) Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por motivo de 

segurança, especialmente referente aos participantes da pesquisa. 

f) Retirado: quando o proponente manifestar interesse em descontinuar a avaliação do seu projeto 

ou a pesquisa em si e após o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação. 

§1º - A CEP terá prazo de 30 dias para emissão do parecer desde que houver aceite da integralidade 

dos documentos emitidos pelos pesquisadores. 

§2º - Para os casos de pendência, cabe ao pesquisador atendê-la em um prazo de 30 dias após sua 

publicação na Plataforma Brasil. Decorrido este prazo, a CEP/HEMU terá 30 dias para emitir o 

parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo. 

§ 3º - As pendências meramente documentais serão previamente apreciadas pelo corpo técnico-

administrativo e/ou pela coordenação do CEP/HEMU, e comunicadas, diretamente, ao 

pesquisador. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - O CEP/HEMU realizará sessões ordinárias mensais, de acordo com calendário anual 

previamente elaborado pela sua coordenação e acordado pela equipe com a presença de maioria 

simples para o início dos trabalhos. 

Parágrafo único. Cabe ao secretário a leitura da pauta da reunião e o registro em ata das sessões. 

Art. 9º - As decisões do CEP/HEMU são tomadas por maioria simples. 

Art. 10 - As reuniões da CEP/HEMU são privativas e seu conteúdo estritamente sigiloso, com 

acesso somente aos seus membros e ao CEP/CONEP sob pena de responsabilidade. 

Art. 11 - O parecer deve o seguinte protocolo: 

I - Análise ética do projeto; 

II - Avaliação do risco-benefício da pesquisa;  

III - Avaliação de sua relevância social;  

IV - Avaliação sobre o possível avanço no conhecimento; 

V - Processo de recrutamento e seleção dos participantes da pesquisa;  

VI - Redação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE; 

VII - Justificativa para a dispensa do TCLE, se couber; 

VIII - Garantia do sigilo e confidencialidade; 
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IX - Proteção dos participantes da pesquisa que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

quando pertinente; 

X - Orçamento da pesquisa; 

XI - Cronograma de execução. 

Art. 12 - O membro do comitê que, sem justificativa, faltar 3 sessões de trabalho, consecutivas ou 

5 durante o ano, será excluído da CEP/HEMU. 

Art. 14 - O Comitê de Ética prestará atendimento ao público após agendamento feito por qualquer 

meio de comunicação e com maior brevidade possível. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Formação da 

Comissão 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes 

Convocação de 

eleições por 

resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU, 

IBCG e 

UNICERRA

DO 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

2 Reuniões 

Ordinárias 

Estudo do Código de 

Ética em Pesquisa, 

análise ética de 

projetos de pesquisa 

Análise documental Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Emissão de 

pareceres 

A Resolução/CNS nº 

196, de 10/10/1996 

norteia as ações da 

Comissão 

Em até 30 dias do 

recebimento de toda 

a documentação da 

pesquisa 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

4 Atendimento 

ao público 

Visa preservar a 

integridade, o 

anonimato e a 

dignidade do 

participante da 

pesquisa 

Após agendamento 

e em no menor 

prazo possível  

Presidente Sob demanda 

 

 

3.14. Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional-EMTN 

 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL - EMTN 

Finalidade 

A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional - EMTN do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU deverá se organizar em atendimento à portaria MS n° 272/1998 
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e à resolução RDC 63/2000 publicada pela ANVISA. Sua função é atuar na prevenção e tratamento 

da desnutrição hospitalar e distúrbios metabólicos que não são incomuns durante as internações. 

É função da EMTN do HEMU, em colaboração com o IBGC, credenciar a instituição como Centro 

de Referência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional em atendimento à Portaria SAS/MS 

nº 131 e nº 343 de março de 2005. 

A equipe deve se orientar igualmente pelo Manual de Terapia Nutricional na Atenção 

Especializada Hospitalar no Âmbito do Sistema Único de Saúde, lançado pelo Ministério da Saúde 

em 2016.  

As causas multifatoriais da desnutrição e o complexo aparato para monitoração da pessoa 

hospitalizada e com desnutrição hospitalar exigem a formação de uma equipe multiprofissional, de 

maneira a integrar conhecimentos e harmonizar procedimentos e habilidades. A equipe deve, 

necessariamente, contar com nutricionista,  médico(a), enfermeiro(a), farmacêutico(a) e 

secretário(a). 

 

Constituição Básica: 

São membros da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional: 

I - Nutricionista  

II - Médico(a)  

III - Enfermeiro(a)  

IV -Farmacêutico(a) 

V - Psicólogo(a)  

VI - Secretário(a) 

 

REGIMENTO INTERNO 

 CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1º - A Terapia Nutricional é definida pela Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998 como um 

“conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do 

paciente por meio da Nutrição Parenteral e ou Enteral”. Apesar de a Terapia Nutricional ter tido 

avanços significativos, a desnutrição ainda é uma preocupação no ambiente hospitalar, 

principalmente com infecções graves, traumas e em pós-operatório de grandes cirurgias. O 
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comprometimento da ingestão, inclusive a hídrica, interações droga-nutriente, deficiência na 

absorção, instabilidade hemodinâmica são situações de risco nutricional e podem levar à 

desnutrição. 

Art. 2° - A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional deve: 

I - Implantar os processos de triagem e vigilância nutricional; 

II - Definir os protocolos norteadores da terapia nutricional; 

III - Assistir diretamente aos pacientes indicados para a terapia nutricional 

IV - Orientar e supervisionar os pares sobre as indicações, prescrições e cuidados relativos aos 

distúrbios metabólicos; 

V - Zelar pela garantia do padrão de qualidade do serviço prestado durante todo o processo da 

terapia nutricional; 

VI - Manter a atualização das equipes com relação aos distúrbios metabólicos e à terapia 

nutricional; 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3° - São membros da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional: 

I - Nutricionista  

II - Médico(a)  

III - Enfermeiro(a)  

IV -Farmacêutico(a) 

V - Psicólogo(a)  

VI - Secretário(a) 

 

Art. 4º - A EMTN do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) é constituída por, 

no mínimo seis membros que participam das reuniões ordinárias e extraordinárias em condições 

de igualdade de manifestação de opinião e voto e com as atribuições que lhe são inerentes à função. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5° - Cabe ao Coordenador Técnico-Administrativo: 
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Organizar o serviço administrativo relativo à TN, incluindo espaço adequado, gestão de pessoas, 

gestão de fornecedores, cooperação com o IBGC quanto à confecção de licitações e processos 

gerais, colaboração nos processos de licitação e compra de insumos. Definição sobre os fluxos de 

atendimentos aos pacientes críticos e das enfermarias. 

 

Art. 6° - Cabe ao Coordenador Clínico: 

Condução do processo clínico relativo às funções médicas na TN, confecção de protocolos clínicos, 

participação nas ações de ensino e pesquisa junto aos residentes e estagiários. 

 

Art. 7° - Cabe ao(à) nutricionista: 

Avaliação e evolução dos pacientes submetidos à TN, elaboração de protocolos, avaliação sobre a 

melhor via de administração da TN, seleção e dimensionamento quantitativo dos insumos, preparo 

da equipe de nutrição, estagiários e residentes quanto aos protocolos relativos à TN. 

 

Art. 8° - Cabe ao(à) médico(a) assistente: 

Avaliação, prescrição e evolução de todos os pacientes submetidos à TN, execução dos protocolos 

clínicos estabelecidos pela unidade, postura aberta e crítica quanto à eficácia e eficiência dos 

processos relativos à TN. 

 

Art. 9° - Cabe ao(à) enfermeiro(a): 

Elaboração de protocolos assistenciais ao paciente com TN, Avaliação dos pacientes com indicação 

de TN, assistência ao paciente com TN, supervisão da equipe de enfermagem responsável pela 

administração da TN, comunicação permanente com a equipe multiprofissional sobre 

dimensionamento quantitativo de insumos para a TN, orientação e capacitação da equipe de 

enfermagem, dos estagiários e residentes, participação em auditorias mensais e semestrais relativas 

à TN. 

 

Art. 10 - Cabe ao(à) farmacêutico(a) 

Verificação da farmocompatibilidade da nutrição enteral e parenteral, participação em processos 

licitatórios relativos à TN, estabelecimento de fluxos de entrada, armazenamento e distribuição da 

NP. 
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Art. 11 - Cabe ao(à) Psicólogo(a) 

Avaliar o comportamento e as condições mentais dos pacientes com indicação para TN ou 

submetidos à ela. Auxiliar o paciente nesse período de tratamento em sua dimensão psicológica. 

Prover a equipe multiprofissional de informações que possam auxiliar no tratamento a esses 

pacientes. Colaborar com o treinamento das equipes no que tange aos aspectos comportamentais e 

processos de pensamento dos pacientes em TN. 

 

Art. 12 - Cabe ao(à) Secretário(a) e pessoal administrativo: 

Organização das planilhas diárias para visitas das equipes clínicas, inserção de informações 

padronizadas em banco de dados para consulta das equipes envolvidas nos tratamentos de modo a 

facilitar a visualização das condutas, recebimento de matrículas para os cursos e palestras e envio 

à Comissão de Educação Continuada, armazenamento, controle e disponibilização de impressos 

relativos à TN, protocolo e emissão de documentos, envio de atas, relatórios, pareceres. 

Atendimento às equipes e controle de agendas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS FINALIDADES 

Art. 13 - É objetivo desta Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional credenciar o HEMU 

como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional junto à Secretaria de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde e de acordo com a Portaria SAS/MS nº 131/2005. Para 

tanto, a unidade hospitalar deve prover instalações físicas, equipamentos e recursos humanos com 

uma equipe especializada em nutrição enteral ou parenteral. 

Art. 14 - A equipe deve ser responsável por: 

I - Supervisionar a manipulação e/ou fabricação da fórmula nutricional, triagem e avaliação 

nutricional, além de dispensação e administração da fórmula nutricional; 

II - Produzir e implantar os Protocolos de Triagem e Avaliação Nutricional, de Indicação de Terapia 

Nutricional e de Acompanhamento ao Paciente em Terapia Nutricional; 

III - Fazer avaliação e orientação ao paciente em Terapia Nutricional; 

IV - Prestar consultoria à equipe que trata o paciente em Terapia Nutricional; 

V - Se articular e integrar ao sistema regional de saúde 

VI - Dar suporte aos gestores para aperfeiçoar a regulação, o controle e a avaliação da TN; 
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VII - Realizar pesquisa de qualidade, de efetividade e de custo; 

VIII - Padronizar instrumentos de avaliação da qualidade dos insumos, das prescrições e da 

administração da TN. 

IX - Estabelecer calendário, junto à Comissão de Educação Continuada, para capacitação da equipe 

multidisciplinar sobre a Terapia Nutricional, suas bases teóricas, fluxos, indicadores e política 

institucional. 

Art. 15 - A EMTN deve prestar consultoria a outros serviços de saúde de modo a consolidar esse 

serviço na rede SUS.  

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 16 - As reuniões da EMTN são ordinárias e mensais e extraordinariamente em situações de 

urgência. 

Art. 17 - O Coordenador Clínico da EMTN deterá o voto qualificado em caso de empate nas 

votações. 

Art. 18 - O Coordenador Técnico-Administrativo conduzirá as reuniões ordinárias e extraordinárias 

da EMTN em dia e hora pré-definidos com, pelo menos, a metade dos membros convocados, após 

quinze minutos do início previsto.  

§ 1º - Caso faltante, o membro que deveria comparecer à reunião deverá justificar por escrito ao 

Presidente da EMTN. 

§ 2º -  Ao completar três ausências consecutivas, o faltante deverá justificar-se ao Colegiado quanto 

a sua permanência na EMTN. Isso também se aplica a membros que não comparecerem, mesmo 

justificados, a cinco reuniões não consecutivas. 

Art. 19 - O Coordenador Técnico-Administrativo convocará deverá informar à Alta Gestão do 

HEMU sobre o afastamento definitivo ou temporário de um de seus membros efetivos que deverá 

proceder a substituição do mesmo. 

Art. 20 -  O mandato de um membro da EMTN cessará automaticamente se o mesmo deixar de 

fazer parte do corpo clínico do HEMU, cabendo ao Coordenador Técnico-Administrativo  

comunicar este fato diretamente à Alta Gestão. 

Art. 21 - A EMTN terá duração indeterminada, sendo que qualquer dos seus membros podem ser 

substituídos pela Alta Gestão do HEMU a qualquer tempo. 



 

334 
 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Formação da 

Equipe 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Convite realizado 

pela Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

2 Reuniões 

Ordinárias 

Definição dos 

protocolos de TN e 

seus respectivos 

fluxos 

Definição de fluxos e 

procedimentos  

Todos os 

membros da 

EMTN e 

consultores ad 

hoc 

Mensalmente 

3 Emissão de 

pareceres 

Os pareceres devem 

se basear na 

legislação vigente e 

recentes avanços 

científicos 

Descrição 

fundamentada dos 

temas em pauta 

Todos os 

membros da 

Equipe 

Sob demanda 

4 Atendimento 

às equipes 

assistenciais 

Esclarecimento 

quanto aos 

procedimentos e 

consultoria 

Contato permanente 

com as equipes 

assistenciais  

Todos os 

membros da 

Equipe 

Continuamente 

5 Credenciame

nto como 

Unidade de 

Assistência 

de Alta 

Complexidad

e em Terapia 

Nutricional 

Um hospital de 

grande porte como 

o HEMU necessita 

de um serviço de 

alta complexidade 

de TN 

Prover toda a 

documentação 

necessária para 

credenciamento junto 

à SAS/MS 

Todos os 

membros da 

Equipe, Alta 

Gestão do 

HEMU e 

IBGC 

Durante o 

primeiro ano de 

vigência do 

contrato 

 

 

3.15. Comissão de Proteção Radiológica 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 Finalidade: 

A  Comissão de Proteção Radiológica (CPR) tem a função de promover com eficiência a utilização 

das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante de forma que possa 

oferecer um conjunto de normas para que a qualidade e a segurança no campo da radiologia 

diagnóstica seja mantida.  

 

Constituição Básica: 

- Médico radiologista; 
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- Representante da Gerência de Enfermagem; 

- Representante da administração; 

- Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica; 

- Supervisão da Imagenologia. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

Art. 1º - A Comissão de Proteção Radiológica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

terá gerência constituída pela diretoria da unidade de saúde a seguir pelas normas deste protocolo. 

Art. 2º - A Comissão de Proteção Radiológica, deverá ter uma sala na unidade do HEMU com 

infraestrutura básica para o seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 3º - A CPR tem por finalidade promover a boa utilização das técnicas de diagnóstico que 

emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma que as regulamentações por lei sejam 

obedecidas e assim poder atingir um padrão alto de qualidade e segurança no campo da radiologia 

diagnóstica, a curto, médio e longo prazos. Portanto, é imprescindível seguir um conjunto de 

diretrizes, regras e planos para o aprimoramento das práticas radiológicas de forma que os códigos 

de ética profissional e da legislação sanitária sejam seguidos à risca, em consonância com as 

normas e recomendações internacionais. 

  

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - Acompanhar a execução de PPR – Plano de Proteção Radiológica do HEMU, de forma a 

manter um padrão Constante e consistente do: 

I - Controle de trabalhadores expostos pela função; 

II - Controle de áreas afetadas; 

III - Controle do meio ambiente e da população; 
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IV - Controle de rejeitos;  

VI - Controle de equipamentos; 

VII - Treinamento de trabalhadores expostos pela função; 

VIII - Registro de dados e preparação de relatórios. 

  

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 5º - A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada e constituída por servidores das 

seguintes áreas: 

I - Médico radiologista; 

II - Representante da Gerência de Enfermagem; 

III - Representante da administração; 

IV - Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica; 

V - Supervisão da Imagenologia. 

Art. 6º - O/A Coordenador(a) da Comissão Proteção Radiológica deverá ser um(a) profissional da 

área e/ou com notável conhecimento da mesma. 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

 

Art. 8º - O mandato deverá ser de 3 anos, podendo ser permitida a mudança eventual de pessoa do 

cargo a ser definido pela gerência do HEMU ou por afastamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 9º - As reuniões da CPR serão bimestrais com convocação antecipada mínima de 2 (dois) dias 

úteis. 

Art. 10 - Na ausência do(a) Coordenador(a), o(a) Secretário(a) nomeado(a) deverá conduzir a 

reunião; 
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Art. 11 - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um relator 

ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto e prazo preestabelecido. Da 

mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar das reuniões, 

desde que autorizados em plenária prévia. 

Art. 12 - As reuniões da Comissão serão registradas em Ata, e as ações serão encaminhadas para a 

Diretoria do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu para conhecimento e tomada de 

providências. 

Art. 13 - O encaminhamento dos trabalhos nas reuniões da CPR, deverá observar: 

I - Verificação da presença e existência de quorum; 

II - Assinatura da ata da reunião anterior; 

III - Leitura e despacho do expediente; 

IV - Ordem do dia, com leitura, deliberação e, caso necessário, votação; 

V - Elaboração da  pauta da próxima reunião. 

VI - Elaboração de atas das reuniões. 

Art. 14 - Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros. 

Art. 15 - Caso haja 3 ausências consecutivas ou 5 intercaladas no período de um ano, não 

justificadas ocorrerá o desligamento e substituição do membro faltoso. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 16 - Compete à Comissão de Proteção Radiológica: 

I - Elaborar as rotinas de exames em áreas controladas e não controladas. 

II - Coordenar e organizar a elaboração e implantação das normas de segurança para manipulação 

de equipamentos emissores de radiação ionizante. 

III - Monitorar e fiscalizar o EPI para que seja utilizado corretamente. 

IV - Fiscalização do cumprimento das normas e legislações vigentes. 

V - Realizar visitas técnicas na empresa quarteirizada e fazer cumprir as normas vigentes e contrato 

firmado. 
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Art. 17 - São atribuições do(a) Coordenador(a) da Comissão: 

I - Convocar e coordenar as reuniões; 

II - Representar a comissão junto à administração do HEMU; 

III - Nas faltas e impedimentos legais do coordenador, o secretário assumirá e prosseguirá as 

atividades; 

IV - Cumprir e fazer cumprir o Regimento. 

Art. 18 - São atribuições do(a) Vice-Coordenador(a) da Comissão: 

I - Ser representante do Coordenador quando o mesmo tiver faltado ou impedido de comparecer; 

Art. 19 - São atribuições do Secretário da Comissão:  

I - Junto com o coordenador, organizar a ordem do dia; 

II - Receber e protocolar os processos e expedientes; 

III - Lavrar as Atas das reuniões; 

IV - Contactar e convidar os membros para as reuniões; 

V - Organizar e manter o arquivo da comissão; 

VI - Realizar o que for ordenado pelo Coordenador da Comissão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20 - A Comissão de Proteção Radiológica deverá manter estreita relação com a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética em Enfermagem 

e Comissão de Gerenciamento de Riscos do HEMU, Comissão de Biossegurança, Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente e Comissão de 

Educação Continuada com a qual deverão ser deliberados e compartilhados os resultados das 

avaliações realizadas. 

Art. 21 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão 

dirimidos pelo Coordenador desta Comissão; 

Art. 22 - O presente Regimento poderá ser modificado caso haja necessidade ou votação dentro da 

própria comissão. 

Art. 22 -  O Cronograma de atividades anual deverá ser aprovado juntamente com a aprovação 

deste regulamento, podendo ser alterado em ocasiões futuras, caso necessário. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas 
Procediment

os 
Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Proteção 

Radiológica 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução da 

Alta Gestão 

do HEMU 

Alta Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

da Comissão 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da equipe 

Análise e 

discussão 

sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a indicação 

de todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro ano 

de atuação da 

Comissão 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar 

as metas 

anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar as rotinas 

de exames em áreas 

controladas e não 

controladas 

Oferecer 

segurança 

institucional em 

relação aos 

materiais 

radioativos 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar programa 

de palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização 

dos trabalhadores 

e pacientes sobre a 

necessidade de 

adotar 

comportamentos 

que visem da 

gestante, 

parturiente e 

crianças 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Comitê de 

Investigação de 

Óbito e 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Comitê ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas pelo 

colegiado 

Coordenador Por demanda 

8 Coordenar e 

organizar a 

elaboração e 

implantação das 

normas de 

segurança para 

manipulação de 

equipamentos 

De acordo com a 

regulamentação 

vigente no país 

Atualização 

da equipe 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 
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emissores de 

radiação ionizante 

9 Fiscalizar os 

ambientes com 

equipamentos que 

emitem radiação 

ionizante 

Oferecer 

segurança 

institucional 

Através de 

monitoramen

to contínuo 

Membro da 

Comissão 

Continuamento 

 

 

3.16. Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - 

CGRSS 

 Finalidade: 

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (CGRSS) do Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU destina-se à preservação do meio ambiente e da saúde da 

população através de ações responsáveis relacionadas ao descarte adequado de resíduos 

hospitalares. 

O Gerenciamento dos Resíduos do HEMU deverá conter uma Avaliação Situacional, que envolverá 

um diagnóstico das condições em que os resíduos serão tratados; um Enquadramento, dentro do 

qual serão tratadas as principais linhas de orientação gerenciais para tratamento e descarte dos 

resíduos, a Situação de Referência, na qual se produzirá relatório contendo os quantitativos de 

produção dos resíduos da unidade hospitalar, para além da identificação e caracterização dos 

operadores e das instalações de gestão dos resíduos dos serviços de saúde; os Cenários para a gestão 

dos resíduos, em que se projetam as tendências evolutivas para o tratamento de resíduos e o Plano 

de Estratégias contendo o todo o planejamento e estruturação da gestão de resíduos. 

 

 

Constituição Básica: 

I - Coordenação; 

II - Engenheiro Ambiental; 

III - Técnico em segurança do trabalho; 

IV - Representantes dos serviços terceirizados; 

V - Enfermeira; 
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VI - Representante do laboratório; 

VII - Representante dos demais serviços vinculados às unidades. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA MISSÃO 

Art. 1º - A Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde deve envolver os mais 

diferentes atores envolvidos direta ou indiretamente no descarte e processamento de material 

biológico gerado durante os processos de produção de insumos hospitalares ou na assistência ao 

paciente, levando em conta que a responsabilidade compartilhada é matriz que deve guiar as ações 

coletivas. 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 2º - São objetivos da CGRSS: 

I – Prevenção; 

II – Informação, conhecimento e inovação; 

III – Sensibilização, formação e educação;  

IV – Operacionalização da gestão; 

V – Acompanhamento e controle. 

Art. 3° - O presente plano da comissão constitui-se de procedimentos de gestão, com a finalidade 

de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento 

seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos colaboradores, a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 4° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde - PGRSS, a ser aplicado no 

HEMU deverá estar compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição 
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final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis 

por estas etapas. 

Art. 5º - O manejo dos Resíduos do Serviço de Saúde é entendido como a ação de gerenciar os 

resíduos em seus aspectos intra e extra hospitalares, desde a geração até a disposição final, 

incluindo as seguintes etapas: 

I - Segregação. Consiste na separação dos resíduos no local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

II - Acondicionamento. Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes 

que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. 

III - Identificação. Consiste no reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes.  

IV - Transporte interno. Traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 

armazenamento com a finalidade de apresentação para a coleta. 

V - Armazenamento temporário. Guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados. 

VI - Tratamento. Aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos 

riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços 

de saúde devem estar de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997. 

VII - Armazenamento externo. Guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de 

coleta externa. 

VIII - Coleta e transporte externos. Remoção dos resíduos de serviço de saúde do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final. 

IX - Disposição final. Disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 237/97. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 6º - Este Regimento aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. 

Art. 7º - Para efeito deste Regimento, definem-se como geradores de RSS todos os serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 
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domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 

materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 

de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.  

Art. 8º - Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir as 

determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e às indústrias de produtos para 

a saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental. 

Art. 9° - A CGRSS compete: 

a. Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais;  

b. Capacitação do quadro de colaboradores da instituição;  

c. Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Higienização e 

Limpeza das unidades e aprovar as medidas de controle;  

d. Elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à Alta Gestão do HEMU, a 

situação do controle dos resíduos dos serviços de saúde;  

e. Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, 

visando à redução de resíduos perigosos e incidência de acidentes ocupacionais a saúde pública e 

meio ambiente;  

f. Cooperar com a Comissão de Educação Continuada, com vistas a obter capacitação adequada do 

quadro de colaboradores e profissionais, no que diz respeito à prevenção e redução dos riscos ao 

meio ambiente;  

g. Cooperar com a ação dos órgãos de gestão do meio ambiente a nível municipal, estadual e 

federal, bem como fornecer, prontamente, as informações solicitadas pelas autoridades 

competentes. 

CAPÍTULO IV 

DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Art. 10 - O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o 
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objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação 

da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 11 - O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 

recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. 

Art. 12 - Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde - PGRSS. 

Art. 13 - O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, 

transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos 

locais responsáveis por estas etapas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 14 - Compete à CGRSS: 

§ 1° - A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, 

obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços 

locais de limpeza urbana e outras orientações contidas neste Regimento. 

§ 2° - Caso o estabelecimento seja composto por mais de um serviço com Alvarás Sanitários 

individualizados, o PGRSS deverá ser único e contemplar todos os serviços existentes, sob a 

Responsabilidade Técnica do estabelecimento. 

§ 3° - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou 

ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 

§ 4º - Os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação devem encaminhar o PGRSS 

juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da 

solicitação do alvará sanitário. 

§ 5° - A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Certificado de 

Responsabilidade Técnica ou documento similar.  

§ 6º - Os serviços que geram rejeitos radioativos devem contar com profissional devidamente 

registrado pela CNEN nas áreas de atuação correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 ou NE 

3.03 da CNEN. 
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§ 7º - Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde podem ser responsáveis pelo 

PGRSS, desde que atendam aos requisitos acima descritos. 

§ 8º - A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS. 

§9° - O Responsável Técnico dos serviços de atendimento individualizado pode ser o responsável 

pela elaboração e implantação do PGRSS. 

§ 10 - Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido 

no gerenciamento de resíduos. 

§ 11 - Fazer constar nos termos de licitação e de contratação as exigências de comprovação de 

capacitação e treinamento dos funcionários das empresas prestadoras de serviço de limpeza e 

conservação que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, 

tratamento e disposição final destes resíduos. 

§12 - Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença 

ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de 

cadastro emitido pelo órgão responsável pela limpeza urbana para a coleta e o transporte dos 

resíduos. 

§13 - Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, transporte, tratamento 

ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, documentação que identifique a 

conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente. 

§14 - Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou 

compostagem. 

CAPÍTULO VI 

MANEJO DE RSS 

 

Art. 15 - Para fins de aplicabilidade deste Regulamento, o manejo dos RSS nas fases de 

Acondicionamento, Identificação, Armazenamento Temporário e Destinação Final, será tratado 

segundo a classificação dos resíduos. 

Art. 16 - GRUPO A1 

I. culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 

hemoderivados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 

mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. Estes resíduos não podem 

deixar a unidade geradora sem tratamento prévio.  
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Art. 17 - GRUPO A2 

I. 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. Devem ser submetidos a tratamento antes da 

disposição final. 

Art. 18 - GRUPO A3 

I. Peças anatômicas (membros) do ser humano; 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 

seus familiares. 

Art. 19 - GRUPO A4 

I. Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; 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, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de 

Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo 

de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; tecido adiposo 

proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere 

este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e 

outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de 

confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem 

como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas 

transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
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Art. 20 - GRUPO A5 

I. Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais 

materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação com príons.  

Art. 21 - GRUPO B  

I. As características dos riscos destas substâncias são as contidas na Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, conforme NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 2657/98.  

Art. 22 - GRUPO C 

I. Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza física do material e do 

radionuclídeo presente, e o tempo necessário para atingir o limite de eliminação, em conformidade 

com a norma NE - 6.05 da CNEN. Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até 

que seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de eliminação. 

Art. 23 - GRUPO D  

I - Acondicionamento  

a) Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, 

utilizando-se sacos impermeáveis, contidos em recipientes e receber identificação. 

b) Os cadáveres de animais podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, de acordo com 

o porte do animal, desde que submetidos à aprovação pelo órgão de limpeza urbana, responsável 

pela coleta, transporte e disposição final deste tipo de resíduo.  

II - Identificação:  

a) Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser 

feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e suas 

correspondentes nomeações, baseadas na Resolução CONAMA nº 275/2001 

III - Tratamento  

a) Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de estabelecimento de saúde 

devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre 

que não houver sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está localizado o 

serviço, conforme definido na RDC ANVISA nº 50/2002. 

b) Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de alimento e 

de pré-preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que não tenham 
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mantido contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao 

processo de compostagem. 

Art. 24 - GRUPO E 

I - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, 

imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros 

referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT. 

II - Os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros 

processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga 

microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana. 

Art. 25 - ARMAZENAMENTO EXTERNO 

I. O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser construído em ambiente 

exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 1 ambiente separado para 

atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E e 1 

ambiente para o Grupo D. O abrigo deve ser identificado e restrito aos funcionários do 

gerenciamento de resíduos, ter fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos 

coletores. Os recipientes de transporte interno não podem transitar pela via pública externa à 

edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos. 

  

CAPÍTULO VII 

EGURANÇA OCUPACIONAL 

Art. 26 - O pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, 

tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico admissional, 

periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme estabelecido no 

PCMSO da Portaria 3214 do MTE ou em legislação específica para o serviço público. 

Art. 27 - Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente 

ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 
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reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos abrigos 

de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS. 

Art. 28 - Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada, 

independente do vínculo empregatício existente. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 29 - Para fins de atendimento de apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, bem como a 

implementação das ações serão adotadas as seguintes Legislações e Normas Técnicas: 

a) LEI FEDERAL Nº 9605/98 – Dispõe sobre crimes ambientais. 

b) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86 – Estabelece definições, responsabilidade, critérios 

básicos, e diretrizes da avaliação do impacto ambiental, determina que aterros sanitários, 

processamento e destino de resíduos tóxicos ou perigosos são passíveis de avaliação. 

c) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/88 – Especifica licenciamento de obras de unidade de 

transferências, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de origens domésticas, 

públicas, industriais e de origem hospitalar. 

d) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/93 – Dispõe sobre destinação dos resíduos sólidos de 

serviço de saúde, portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. Onde define a 

responsabilidade do gerador quanto ao gerenciamento dos resíduos desde a geração até a 

disposição final. 

e)  RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

f) RESOLUÇÃO ANVISA RDC 306/04 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 

g) NBR 10.004/87 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

h) NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de 

resíduos sólidos. 

i) NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos definidos na NBR 10004 

– procedimentos. 
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j) NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

k) NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

l) NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

m) NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

n) NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação. 

o) NBR 9.191/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – especificação. 

p) NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – determinação da 

resistência à queda livre. 

q) NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação para a 

capacidade volumétrica. 

r) NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento de lixo. 

s) NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - 

terminologia. 

t) NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para 

incineração de resíduos sólidos perigosos. 

u) NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – 

requisitos e métodos de ensaio. 

v) CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos. 

w) Código de Posturas do Município de Uruaçu; 

x) Lei Orgânica Municipal do Município de Uruaçu. 

  

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Indicação do 

Coordenador e 

demais integrantes 

da Comissão de 

Resíduos de 

Serviços de Saúde  

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução 

publicada pelo 

HEMU 

Alta Governança do 

HEMU 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

2 Reuniões ordinárias 

 

Deliberações sobre 

todas as etapas de 

processamento de 

resíduos 

Análise das 

condições gerais 

de 

processamento 

dos resíduos 

hospitalares 

Todos os membros 

da Comissão 

Continuamen

te 
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3 Aprovar o 

Regimento Interno 

da Comissão. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da Comissão 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os membros 

da Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro ano 

de atuação da 

Comissão. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e 

as estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os membros 

da Comissão 

Imediatament

e após a 

posse dos 

membros da 

Comissão 

5 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

 

Para treinamento 

das equipes 

assistenciais e 

administrativas 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Coordenador e 

Secretario(a) 

Trimestralme

nte ou de 

acordo com a 

demanda 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões 

tomadas pela 

Comissão 

Coordenador Por demanda 

 

3.17. Comitê Transfusional 

 

COMITÊ TRANSFUSIONAL 

Finalidade: 

O Comitê Transfusional é uma organização intra-hospitalar que objetiva conferir segurança às 

transfusões sanguíneas, de tal forma a prevenir incidentes transfusionais. A RDC 153/04 dispõe 

sobre esse tema e preconiza que todo serviço de saúde que disponha de hemoterapia deve constituir 

e manter esse comitê, sendo essencialmente multidisciplinar, cuja função é o monitoramento de 

todas as hemoterápicas na instituição. Sendo assim, o Comitê Transfusional é a instância 

garantidora do uso apropriado dos hemocomponentes. Especificamente deve focar na prescrição, 

dispensação, distribuição, manuseio, administração e monitoramento dos pacientes 

hemotransfundidos. 

 

Constituição Básica: 

São membros da Comissão Transfusional: 
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I - Coordenador 

II - Médico hematologista 

III - Enfermeira especialista em hematologia 

IV - Representante do serviço de hemoterapia 

V- Representante do laboratório 

VI - Representante da Residência Médica 

VII - Representante da Residência em Enfermagem 

VIII - Representante da administração 

 

  

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA MISSÃO 

 

Art. 1° - O Comitê Transfusional do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu possui 

função técnico científica, com função de segurança no processo transfusional, além de função 

educativa tanto do paciente quanto do profissional. Tem por missão a melhora dos processos, seu 

aprimoramento e acompanhamento das ações em hemoterapia. 

Art. 2° – Esta Comissão é constituída com vistas a cumprir a RDC n° 34 de 11 de junho de 2014. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ 

 

Art. 3° - O Comitê terá composição multidisciplinar e multiprofissional. 

I - Coordenador 

II - Médico hematologista 

III - Enfermeira especialista em hematologia 

IV - Representante do serviço de hemoterapia 

V- Representante do laboratório 

VI - Representante da Residência Médica 

VII - Representante da Residência em Enfermagem 
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VIII - Representante da administração 

Art. 4° - A Alta Gestão do HEMU escolherá os membros do Comitê Transfusional e promoverá as 

designações do Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) e do Secretário(a). 

Art. 5° - Cabe ao Diretor Clínico substituir os integrantes do Comitê, por razão devidamente 

justificada e a qualquer tempo. 

Art. 6° - As funções dos membros do Comitê são parte de suas atribuições funcionais no HEMU e 

não serão remuneradas separadamente. 

Art. 7° - É auferido ao Comitê convidar especialistas para consultorias ou eventos que constituam 

acréscimo ao conhecimento da equipe, sempre que julgar necessário. 

Art. 8° - Será dispensado o membro do Comitê que sem motivo justificado deixar de comparecer 

a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas no espaço de um ano. 

Art. 9° - Cabe à Alta Gestão do HEMU ceder infraestrutura adequada e suporte técnico e 

operacional e apoio administrativo para o bom desempenho das funções do Comitê. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10 - As reuniões ordinárias do Comitê terão frequência mensal e as extraordinárias ocorrerão 

por convocação do Coordenador, do Diretor Clínico, ou por requerimento da maioria de seus 

membros. 

§1° - Em havendo quorum para a abertura dos trabalhos o Coordenador informará a pauta, 

estimulará a discussão dos seus temas e solicitará votação para itens que exijam deliberação; 

§2° - Ao Coordenador caberá o voto de desempate; 

§3° - Em caso de urgência para a tomada de decisão, o Coordenador decidirá ad referendum. Tais 

decisões deverão ser referendadas ou não em reunião subsequente do plenário do Comitê; 

§4° - As deliberações do Comitê devem ser devidamente justificadas e posteriormente 

encaminhadas à Diretoria Clínica. 

Art. 11 - Qualquer membro do Comitê poderá solicitar o reexame das decisões exaradas em 

reuniões anteriores, justificando possível ilegalidade, inadequação técnico-científica ou de outra 

natureza. 

Art. 12 - Ao final das discussões, o coordenador chamará os membros para votação nominal. 
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Art. 13 - O Comitê buscará sempre pautar seu processo decisório sobre a legislação vigente, 

estabelecendo normas complementares relativas à melhoria dos serviços ofertados à ordem dos 

trabalhos. 

Art. 14 - Os expedientes serão organizados por ordem de importância e distribuídos aos membros 

pelo(a) Secretário(a). 

Art. 15 - As reuniões do Comitê terão a seguinte ordem cronológica: 

I - Abertura da reunião pelo Coordenador e, em caso de sua ausência, Vice-Coordenador; 

II - Verificação da existência de quorum; 

III - Leitura da pauta, discussão e votação dos pareceres; 

IV - Chamamento para a pauta da próxima reunião; 

V - Distribuição de expedientes aos relatores; 

VI – Encerramento da reunião pelo Coordenador. 

Art. 16 - É facultado a qualquer membro do Comitê Transfusional a requisição ao Coordenador o 

encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a terceiros, como especialistas ou 

instituições públicas ou privadas, brasileiras ou estrangeiras para participação em estudo científico 

ou técnico  que visem o esclarecimento ou solução dos assuntos que lhes forem distribuídos. 

Art. 17 - O membro do Comitê que ficar responsável pela emissão de parecer deverá proceder sua 

leitura. Em seguida, o Coordenador concederá a palavra aos outros membros para suas 

considerações. 

§1° - Qualquer membro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame, 

poderá pedir vistas do processo, propor diligências ou adiamento da discussão da votação; 

§2° - O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião ordinária; 

§3° - É estabelecido o prazo de até duas reuniões para votação dos temas em pauta. 

Art. 18 - As listas de presença serão assinadas por todos os membros do Comitê e convidados 

externos pelo(a) Secretário(a) que lavrará a Ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, 

deliberações e resoluções. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 19 - Compete ao Comitê: 
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I - Emitir pareceres, elaborar normas, realizar avaliações situacionais, fazer auditorias e promover 

ações educativas com a colaboração da Comissão de Educação Continuada; 

II - Elaborar planos de trabalho e estratégias para melhorar a segurança transfusional; 

III - Zelar pelo cumprimento das regulamentações estabelecidas em políticas públicas municipais, 

regionais, nacionais com relação à segurança transfusional; 

III - Monitorar e relatar todas as reações transfusionais; 

IV - Estabelecer os critérios transfusionais a serem adotados pelas equipes do HEMU a partir de 

conhecimento científico e normas legais; 

V - Adotar avaliações periódicas das requisições transfusionais. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 20 - Ao Coordenador cabe: 

I - Representar o Comitê junto ao HEMU e em outras instituições; 

II - Convocar o Comitê e coordenar as reuniões; 

III - Promover a convocação das reuniões; 

IV - Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer o direito do voto de 

desempate; 

V - Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários 

à consecução da finalidade do Comitê; 

VI - Cabe ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador em seus impedimentos. 

Art. 21 - Cabe aos membros: 

I - Pesquisar, descrever e relatar as matérias que lhes forem atribuídas pelo Coordenador dentro 

dos prazos estabelecidos; 

II - Comparecer às reuniões e se manifestar com relação aos expedientes e votar os temas em pauta; 

III - Em caso de reconhecida urgência, requerer votação de matéria; 

IV - Apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Comitê. 

Art. 22 - Cabe ao Secretário: 

I - Comparecer às reuniões; 

II - Preparar e encaminhar o expediente do Comitê; 
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III - Manter o controle dos prazos legais e regimentais referentes ao processos que devam ser 

examinados nas reuniões do Comitê; 

IV - Providenciar a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias em consonância com as 

determinações do Coordenador ; 

V - Distribuir aos membros do Comitê as pautas das reuniões; 

VI - Lavrar e assinar as Atas das reuniões do Comitê. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23 - O presente regimento interno poderá ser alterado mediante proposta do Comitê, por meio 

da maioria absoluta de seus membros submetidos ao Diretor Clínico para aprovação. 

Art. 24 - O Comitê Transfusional deverá seguir as normas em vigor (e outras que, porventura 

vierem a ser publicadas) relativas a todo o processo transfusional, a saber: 

I - Portaria 1353 – MS de 13 de junho de 2011. Comitê como função o monitoramento da prática 

hemoterápica na instituição. 

II - RDC nº 34, de  11 de junho de 2014 – MS ; ANVISA – Dispõe sobre as boas práticas no ciclo 

do sangue. 

III - Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância para a hemovigilância no Brasil, Agência 

nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 2015. 

IV - Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016 – Redefine o regulamento técnico de procedimento 

hemoterápico. 

V - RDC 75 de maio de 2016 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Altera a RDC 34 , de 

11 de junho de 2014, que dispõe sobre Boas Práticas no Ciclo do Sangue. 

VI - Guia para uso de hemocomponentes – MS -  Secretaria de atenção à saúde. 2ª edição 3ª 

reimpressão. Brasília 2016. 

VII - Portaria 2017 -  MS de 28 de setembro de 2017. Portaria de consolidação nº 5,  das Normas 

sobre Políticas Nacionais de Saúde do Sistema Único de Saúde. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Indicação do 

Presidente e 

demais 

integrantes do 

Comitê 

Transfusional 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes 

Resolução do 

Diretor Técnico  

Alta 

Governança 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

2 Reuniões 

ordinárias 

 

Deliberações sobre os 

expedientes 

Análise detalhada 

das demandas 

geradas para o 

Comitê 

Transfusional 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Análise e discussão 

sobre o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação da 

Comissão. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamen

te após a 

posse dos 

membros da 

Comissão 

5 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e emissão 

de pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Para treinamento das 

equipes assistenciais 

e administrativas 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Coordenador

(a) e 

Secretario(a) 

Trimestralme

nte ou de 

acordo com a 

demanda 

7 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão 

A partir das 

decisões tomadas 

pela Comissão 

Coordenador

(a) 

Por demanda 

8 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 
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9 Zelar pelo sigilo 

ético das 

informações 

geradas no 

processo de 

cuidado ao 

paciente 

Proteger interesses 

públicos e de 

profissionais que 

contribuem para a 

organização 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.18. Comitê de Investigação de Óbito Materno e Infantil 

 

COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO E INFANTIL 

Finalidade: 

O Comitê de Investigação de Óbito Materno e Infantil do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu tem constituição multiprofissional, abrangência interinstitucional, caráter confidencial, 

característica formativa e educativa, além de não punitiva. Se propõe a manter a vigilância de óbitos 

maternos e infantis com a função de estimular o melhor atendimento, manter a qualidade e 

aperfeiçoar os serviços de saúde prestados à mulher e à criança. 

 

Constituição Básica: 

I – Médico Neonatologista; 

II – Médico Obstetra; 

III – Enfermeira(a) obstetra/neonatologista; 

IV - Técnico(a) de enfermagem; 

IV - Representante do Núcleo de Epidemiologia; 

V – Representante do Comissão de Revisão de Óbitos; 

VI - Representante da Residência Multiprofissional; 

VII - Representante do Comitê de Análise de Prontuários; 

VIII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1° - Identificar os óbitos maternos, neonatais e infantis ocorridos no município de Uruaçu, 

para propor medidas de prevenção e intervenção às instituições, a fim de projetar e fazer correções 

das distorções e prevenção de novas mortes evitáveis. 

Art. 2° - Instaurar os fluxos de investigação dos óbitos pelos profissionais de saúde como ato 

contínuo nos serviços do HEMU e fazer a análise minuciosa de suas causas em busca dos casos 

que poderiam ser evitados. 

Art. 3° - Fazer recomendações às equipes que lidam com o tratamento e cuidado às gestantes, 

parturientes, recém-nascidos e crianças atendidas no hospital ou em outras instituições adstritas à 

região sobre os melhores procedimentos que levem à prevenção de óbitos maternos e infantis. 

Art. 4º - Realizar treinamentos para melhoria da assistência contendo medidas preventivas eficazes 

tanto para profissionais, quanto para entidades ligadas ao processo de gestação e nascimento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5° - Investigar juntamente com as equipes assistenciais os óbitos de mulheres em idade fértil, 

os óbitos das gestantes, os que ocorram no período neonatal e fetais. 

Art. 6° - Analisar sistematicamente e periodicamente os dados desses óbitos, consolidar as 

informações e apresentar relatórios circunstanciados a respeito dos mais diversos agravos 

relacionados à saúde da mulher, da gestante, da parturiente e das crianças. 

Art. 7° - Analisar a organização dos serviços de saúde no que se relaciona às condições gerais da 

mulher e da criança na sociedade, como suas relações sociais, a situação das famílias que elas 

integram, da comunidade, as condições econômicas, culturais e psicológicas, sabendo que esse 

conjunto é constituinte do bem estar global de mulheres e crianças; 

Art. 8° - Organizar encontros periódicos com gestores, organizações, representações comunitárias 

e afins com o objetivo de propor medidas e intervenções indispensáveis à prevenção de óbitos 

evitáveis. 
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Art. 9° - Manter avaliação contínua sobre a eficácia das intervenções propostas e relacioná-las a 

mudanças no quantitativo de óbitos maternos, infantis e fetais. 

Art. 10 - Apresentar de forma clara e sucinta os dados relacionados à mortalidade materna e infantil 

tanto para os trabalhadores da saúde quanto para a comunidade por meio de ações educativas. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 11 - O Comitê de Investigação de Óbito Materno e Infantil deverá ser formado e constituída 

por servidores das seguintes áreas: 

I – Médico Neonatologista; 

II – Médico Obstetra; 

III – Enfermeira(a) obstetra/neonatologista; 

IV - Técnico(a) de enfermagem; 

IV - Representante do Núcleo de Epidemiologia; 

V – Representante do Comissão de Revisão de Óbitos; 

VI - Representante da Residência Multiprofissional; 

VII - Representante do Comitê de Análise de Prontuários; 

VIII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO MANDATO 

 

Art. 12 - O mandato dos membros do Comitê de Investigação de Óbito Materno e Infantil será de 

3 anos, podendo ser permitida a mudança eventual de pessoa do cargo a ser definido pela gerência 

do HEMU ou por afastamento. 

Art. 13 - Os membros poderão ser reconduzidos aos cargos a critério da Alta Gestão do HEMU, 

que levará em consideração seu empenho e produção na realização das funções a que foi designado. 
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CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 14 - Encaminhamento aos setores responsáveis dos formulários utilizados no processo de 

investigação epidemiológica do óbito, como ficha hospitalar e/ou ambulatorial e/ou domiciliar e/ou 

laudos de necropsia do Serviço de Verificação de Óbito - SVO e/ou laudo do Instituto Médico 

Legal-IML; 

Art. 15 - Identificação dos óbitos maternos, infantis e natimortos declarados e presumíveis para 

discussão dos casos; 

Art. 16 - Apreciação e avaliação das informações advindas das mais diversas fontes sobre morte 

materna e infantil; 

Art. 17 - Em caso de recebimento de relatos sobre óbitos não esclarecidos ou inconclusivos, fazer 

notificação compulsória à Comissão de Revisão de Óbitos e à SES-GO para investigações 

complementares em busca da elucidação das causas; 

Art. 18 - Apresentar relatórios circunstanciados contendo descrição, avaliação e sugestões que 

visem à melhoria dos procedimentos na assistência obstétrica e pediátrica.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 19 - Compete ao Comitê: 

I - Gerir os riscos do ambiente hospitalar relacionados à integridade materna, fetal e infantil; 

II - Receber ou buscar as notificações relativas a mortes maternas, fetais e infantis; 

III - Integrar a equipe multiprofissional em torno da cultura das boas práticas em segurança da 

mulher em idade fértil, das gestantes e das crianças; 

IV - Identificar não conformidades nos processos e procedimentos que envolvam o processo de 

cuidar propondo ações preventivas e corretivas; 

V - Promover permanentemente campanha de melhoria da qualidade dos procedimentos e 

segurança mães e crianças nas diversas fases do desenvolvimento; 

VI - Normatizar as ações e processos relativos à investigação de óbito materno e infantil, avaliar e 

monitorar a sua execução; 
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VII - Desenvolver o Plano de Segurança Materna e Infantil e torná-lo acessível a todos os 

trabalhadores da instituição; 

VIII - Implantar os Protocolos de investigação de óbito materno e infantil de acordo com as 

regulamentações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás; 

IX - Atender aos alertas sanitários e quaisquer outras comunicações de risco divulgadas pelas 

autoridades sanitárias; 

X - Produzir processos investigatórios relacionados à morte materna e infantil; 

XI - Notificar os órgãos estaduais e federais responsáveis pela consolidação dos dados relativos às 

mortes maternas e infantis; 

XII - Desenvolver, em conjunto com a Comissão de Educação Continuada, as estratégias 

educacionais para capacitação das equipes sobre as normas e procedimentos relativos a mortes 

maternas e infantis evitáveis; 

XIV - Atuar em colaboração com os programas de residência para produção de pesquisas 

qualitativas e quantitativas sobre a prevenção de mortes maternas e infantis;   

XV - Promover trocas de experiências com outras unidades da Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás quanto à qualidade das estratégias de segurança de gestantes, parturientes e crianças. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 20 - Ao Comitê de Investigação de Óbito Materno e Infantil compete: 

I - Prover à Diretoria Técnica dados relativos à mortalidade materna e infantil, apresentar 

indicadores de mortalidade e sugestões de melhoria da qualidade assistencial. 

II – Sugerir e ou adotar, quando oportuno, medidas corretivas, visando manter a taxa de mortalidade 

materna e infantil dentro dos percentuais aceitos, compatíveis com a qualidade da assistência 

hospitalar. 

III – Zelar pelo sigilo das informações geradas nos processos das investigações de óbito materno e 

infantil. 

IV – Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, registrando-as em ata. 

V - Aprovar o Regimento Interno do Comitê e submetê-lo ao conhecimento e aprovação da 

Diretoria Geral. 
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Art. 21 - Compete ao(à) Coordenador(a): 

I - Dirigir as reuniões; 

II - Consolidar as informações produzidas pelo Comitê; 

III - Expedir documentos; 

III - Distribuir funções e tarefas de pesquisa e relatoria; 

IV - Manter a ordem para bom andamento dos trabalhos; 

V - Coordenar ações dos membros do Comitê para organizar e facilitar o trabalho. 

Art. 22 - Compete ao(à) Vice-Coordenador(a): 

I - Substituir o Coordenador em suas ausências. 

Art. 23 - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do Comitê. 

Art. 24 - Compete aos membros do Comitê: 

I - Exercer suas funções com celeridade, imparcialidade e competência: 

II - Proteção à dignidade e à imagem dos pacientes que foram a óbito e de seus familiares; 

III - Proteção à dignidade e à imagem dos profissionais envolvidos no cuidado aos pacientes que 

foram a óbito; 

IV - Sigilo quanto à identidade do notificador; 

V - Independência na apuração dos fatos relativos aos processos investigativos e imparcialidade na 

apuração dos fatos; 

Art. 26 - Os expedientes das reuniões do Comitê têm caráter sigiloso quando o assunto abordar 

algum tipo de ator envolvido no tratamento e cuidado. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 13 - As reuniões ordinárias do Comitê serão mensais e as extraordinárias ocorrerão sempre que 

houver urgência da matéria a ser analisada. 

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo 

Diretor Geral do Hospital. 

Art. 14 – O cronograma das reuniões será anual e produzido no mês de dezembro do ano anterior. 
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Parágrafo único. Todos os integrantes do Comitê deverão receber a pauta das reuniões ordinárias 

com 48 horas de antecedência, sendo que o mesmo se aplica às reuniões extraordinárias; 

Art. 15 - Considerar-se-á que o quórum mínimo para realização das reuniões é a presença de maioria 

simples dos membros do Comitê. 

Art. 16 - O membro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões não consecutivas durante 

o ano sem a devida justificativa por escrito, será desligado do Comitê de Investigação de Óbito 

Materno e Infantil. 

Art. 17 - As deliberações do colegiado serão feitas por maioria absoluta ou por consenso entre os 

seus membros. 

§1º - O Coordenador designará um ou mais membros para a relatoria dos temas sob análise; 

§2º - Cabe ao Coordenador o voto de desempate. 

Art. 18- Aos membros do Comitê que desempenham atividades diretas ao paciente, terão seis 6 

horas da carga horária mensal destinadas exclusivamente ao desempenho de suas funções no NQSP 

e dispensados da escala de serviço nesse período. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação do 

Comitê de 

Investigação de 

Óbito Materno e 

Infantil 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno do Comitê 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da equipe 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros do 

Comitê 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros do 

Núcleo 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação do 

Comitê 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho do 

Comitê 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Imediatamente 

após a posse 

dos membros 

do Comitê 

4 Preencher 

formulários e 

elaborar relatórios 

sobre processos 

investigativos 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes sobre os 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Todos os 

membros do 

Comitê 

Mensalmente 
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óbitos maternos e 

infantis 

6 Elaborar 

programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

pacientes sobre a 

necessidade de 

adotar 

comportamentos 

que visem da 

gestante, 

parturiente e 

crianças 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Comitê de 

Investigação 

de Óbito e 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Comitê ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pelo colegiado 

Coordenador Por demanda 

8 Definir metas de 

melhorias e suas 

estratégias 

Consolidação dos 

dados para 

visualização das 

ações futura 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Comitê 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

 

 

3.19. Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente-NQSP 

 

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP 

Finalidade: 

O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente deve ter como meta a melhoria contínua da relação 

entre os processos humanos da produção do cuidado e as tecnologias utilizadas para esse fim. Deve 

ser pensado para estabelecer uma cultura institucional em que a segurança esteja sempre em 

primeiro lugar utilizando práticas harmônicas no funcionamento global da instituição pela 

integração dos saberes em ciência, tecnologia e gestão de risco. 

 

Constituição Básica: 

I - Representante Setor de Vigilância em Saúde (Coordenador) 

II - Enfermeiro(a) 

III - Médico(a) 

IV - Representante da farmácia 

V - Fisioterapêuta 
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VI - Técnico(a) de Enfermagem 

VII - Representante do setor administrativo 

VIII - Representante dos usuários do SUS  

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art.1º - O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) tem constituição colegiada, sendo 

consultiva e deliberativa, ligada diretamente à Alta Gestão do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU. 

Art. 2º - Sua finalidade é assessorar a Alta Gestão do HEMU estabelecendo e sistematizando 

políticas e normas, de modo a construir e consolidar as boas práticas de qualidade na prestação do 

cuidado e segurança dos pacientes. Se estrutura no planejamento, desenvolvimento, controle e 

avaliação dos processos de cuidar. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ 

Art. 3° - O Comitê terá composição multidisciplinar e multiprofissional, de reconhecido saber e 

competência profissional. 

I - Representante Setor de Vigilância em Saúde (Coordenador) 

II - Enfermeiro(a) 

III - Médico(a) 

IV - Representante da farmácia 

V - Fisioterapêuta 

VI - Técnico(a) de Enfermagem 

VII - Representante do setor administrativo 

VIII - Representante dos usuários do SUS 

 

CAPÍTULO III 

DAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - São princípios do NQSP: 
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I.   A garantia da proteção a proteção da integridade física, psíquica dos usuários do HEMU e de 

todos os profissionais ligados direta ou indiretamente à instituição 

II -  Avaliar os produtos utilizados pelo hospital quanto à sua segurança na utilização; 

III  - Apuração de fatos que levem ao aumento do risco à segurança do paciente ou profissional, ou 

que causem dano às pessoas e imparcialidade de seus membros no processo de investigação; 

IV - Priorizar a melhoria contínua dos fluxos de cuidado e do manuseio de produtos e instrumentais; 

V - Fazer da cultura de segurança uma diretriz fundamental das relações pessoais; 

VI - Integrar os processos complexos de gestão de risco; 

VII - Consolidação de boas práticas no serviço prestado pelo HEMU; 

VIII - Investimento em educação continuada do conhecimento sobre a segurança do paciente. 

Art. 5º - Compete ao NQSP: 

I - Gerir os riscos do ambiente hospitalar; 

II - Receber ou buscar as notificações relativas a acidentes ou riscos de acidentes relacionados aos 

pacientes e queixas técnicas relatando insegurança quanto aos instrumentos utilizados; 

III - Integrar a equipe multiprofissional em torno da cultura das boas práticas em segurança do 

paciente; 

IV - Identificar não conformidades nos processos e procedimentos que envolvam o processo de 

cuidar propondo ações preventivas e corretivas; 

V - Promover permanentemente campanha de melhoria da qualidade dos procedimentos e 

segurança do paciente; 

VI - Normatizar as ações e processos relativos à segurança do paciente, avaliar e monitorar a sua 

execução; 

VII - Desenvolver o Plano de Segurança do Paciente e torná-lo acessível a todos os trabalhadores 

da instituição; 

VIII - Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente normatizados pelo Ministério da Saúde e 

pela ANVISA; 

IX - Atender aos alertas sanitários e quaisquer outras comunicações de risco divulgadas pelas 

autoridades sanitárias; 

X - Produzir relatórios sobre incidentes e eventos adversos resultantes de todas as etapas do 

processo de cuidado ao paciente; 
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XI - Notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre os eventos adversos decorrentes da 

prestação do serviço de saúde no HEMU; 

XII - Desenvolver, em conjunto com a Comissão de Educação Continuada, as estratégias 

educacionais para capacitação das equipes em segurança do paciente; 

XIII - Estabelecer metas de segurança do paciente para o processo de contratualização; 

XIV - Atuar em colaboração com os programas de residência para produção de pesquisas 

qualitativas e quantitativas sobre a segurança do paciente de modo a melhorar protocolos e fluxos 

internos;   

XV - Promover trocas de experiências com outras unidades da Secretaria de Saúde de Goiás quanto 

à qualidade das estratégias de segurança do paciente. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 6º - Compete ao(à) Coordenador(a): 

I - Dirigir as reuniões; 

II - Consolidar as informações produzidas pelo Núcleo 

III - Expedir documentos; 

III - Distribuir funções e tarefas de pesquisa e relatoria; 

IV - Manter a ordem para bom andamento dos trabalhos; 

V - Coordenar ações dos membros do Núcleo para organizar e facilitar o trabalho. 

Art. 7º - Compete ao(à) Vice-Coordenador(a): 

I - Substituir o Coordenador em suas ausências. 

Art. 8º - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do NQSP. 

Art. 9º - Compete aos membros do Núcleo: 

Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade e seguindo os seguintes 

princípios: 

I - Proteção à dignidade e à imagem dos pacientes vítimas de acidentes no ambiente hospitalar; 

II - Proteção à dignidade e à imagem dos profissionais envolvidos em incidentes no ambiente 

hospitalar; 
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III - Proteção à dignidade e à imagem dos fabricantes e fornecedores de produtos hospitalares 

relacionados a queixas técnicas e em incidentes no ambiente hospitalar; 

IV - Sigilo quanto à identidade do notificador; 

V - Independência na apuração dos fatos relativos aos pacientes vítimas de acidentes no ambiente 

hospitalar e imparcialidade na apuração dos fatos; 

Art. 10 - Conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, deverão ser comunicados em reunião a todos 

os integrantes do Núcleo. 

Parágrafo único. Caso o membro do Núcleo represente uma área que está em votação, este deve se 

declarar impedido a este ato ou, se identificado conflito de interesse pelo Coordenador, ele deve ser 

comunicado de seu impedimento. 

Art. 11 - Os expedientes das reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso quando o assunto abordar 

algum tipo de ator envolvido em acidente. 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

Art. 12 - O mandato dos membros do NQSP terá a duração de 3 anos, podendo haver recondução 

aos cargos. 

Parágrafo único. A Alta Gestão do HEMU poderá destituir qualquer membro do Núcleo desde que 

este ato seja devidamente justificado. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 13 - As reuniões ordinárias do NQSP serão mensais e as extraordinárias ocorrerão sempre que 

houver urgência da matéria a ser analisada. 

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo 

Diretor Geral do Hospital. 

Art. 14 – O cronograma das reuniões será anual e produzido no mês de dezembro do ano anterior. 

Parágrafo único. Todos os integrantes do Núcleo deverão receber a pauta das reuniões ordinárias 

com 48 horas de antecedência, sendo que o mesmo se aplica às reuniões extraordinárias; 

Art. 15 - Considerar-se-á que o quórum mínimo para realização das reuniões é a presença de maioria 

simples dos membros do NQSP. 
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Art. 16 - O membro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões não consecutivas durante 

o ano sem a devida justificativa por escrito, será desligado do NQSP. 

Art. 17 - As deliberações do NQSP serão feitas por maioria absoluta ou por consenso entre os seus 

membros. 

§1º - O Coordenador designará um ou mais membros para a relatoria dos temas sob análise; 

§2º - Cabe ao Coordenador o voto de desempate. 

Art. 18 - Aos membros do Núcleo que desempenham atividades diretas ao paciente, terão seis 6 

horas da carga horária mensal destinadas exclusivamente ao desempenho de suas funções no NQSP 

e dispensados da escala de serviço nesse período. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas 
Procedimento

s 
Agentes Prazos 

1 Criação do 

Núcleo de 

Qualidade e 

Segurança do 

Paciente 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes  

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência 

do contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno do 

Núcleo. 

O Regimento Interno 

norteia as ações do 

Núcleo 

Análise e 

discussão 

sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros do 

Núcleo 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano 

de atuação do 

NQSP. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando uma 

visão prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e 

as estratégias 

de trabalho do 

NQSP 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Imediatament

e após a 

posse dos 

membros do 

Núcleo 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhame

nto das 

atividades 

desenvolvidas 

em segurança 

do paciente 

Prover à Alta 

Governança do HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao processo 

decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros do 

Núcleo 

Mensalmente 

6 Elaborar 

programa de 

palestras junto 

à Comissão de 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

pacientes sobre a 

necessidade de adotar 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Núcleo e da 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o 

segundo Mês 
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Educação 

Continuada. 

comportamentos que 

visem à segurança do 

paciente 

7 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme deliberações 

do Núcleo ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas pelo 

NQSP 

Coordenador Por demanda 

8 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e 

suas 

estratégias 

Conforme o regimento 

interno do Núcleo e 

normatizações do 

Ministério da Saúde e 

da SES-GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Núcleo 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano 

precedente 

10 Zelar pela 

transparência 

do NQSP 

Para fácil acesso a 

todos os interessados e 

envolvidos no 

processo de cuidar 

Estimulando o 

comprometime

nto de todos os 

envolvidos 

Membros do 

Núcleo 

Permanente 

 

 

3.20. Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

 

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR 

Finalidade: 

O NVEH do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU observará as normas da 

Portaria GM/MS n° 2.472 de 31.08.2010 que instrui sobre a detecção, investigação e notificação 

de doenças de notificação compulsória e outros agravos, e atuará coordenadamente com a Rede 

Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Rede CIEVS). 

 

Composição: 

I - Coordenador(a); 

II - Enfermeiro(a); 

III - Médico(a) epidemiologista; 

IV - Técnico de enfermagem; 

V - Representante administrativo. 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt2472_31_08_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt2472_31_08_2010.html
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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1° - O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - NVEH do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu é o Colegiado responsável pela elaboração e execução dos fluxos em 

epidemiologia hospitalar, abrangendo a vigilância epidemiológica das doenças de notificação 

compulsória e outros agravos de interesse à saúde pública. 

Art. 2º - Tem natureza consultiva e deliberativa, de duração indeterminada. 

Art. 3° - Suas ações são fundamentadas por este regimento, pela Lei n° 6.259/75, pelo Decreto nº 

78.231/76, pela Lei n° 8.080/90 e pela Portaria nº 2.254/10. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - Compete ao NVEH do HEMU: 

I - Sistematizar as medidas de prevenção e controle das doenças de notificação compulsória e seus 

agravos; 

II - Estabelecer os processos e fluxos do HEMU para organização das ações em Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar; 

III - Atuar conjuntamente com a Comissão de Educação Continuada para estimular debates, estudos 

e produção de conhecimento; 

IV - Promover o diálogo permanente com os demais gestores do HEMU para a melhoria dos 

processos e fluxos organizacionais em Vigilância Epidemiológica Hospitalar; 

V - Fazer a busca ativa e passiva em todas as unidades de interesse no HEMU para orientação aos 

funcionários quanto à notificação de doenças de notificação compulsória e seus agravos. 

VI - Investigar e notificar as Doenças de Notificação Compulsória (DNC) nas dependências do 

HEMU através dos protocolos e fichas padronizadas. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º - São membros do NVEH: 

I - Coordenador(a); 

II - Enfermeiro(a); 
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III - Médico(a) epidemiologista; 

IV - Técnico de enfermagem; 

V - Representante administrativo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º - O NVEH dos deverá seguir as normas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 

(SNVS) e das normas complementares da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES-GO e 

normas do Município de Uruaçu. 

Art. 6° - São atribuições do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar: 

I - Elaborar e manter em operação um sistema de busca ativa para os pacientes internados e 

atendidos em pronto-socorro e ambulatório da unidade hospitalar, para a detecção das doenças e 

agravos; 

II - Instituir, manter em operação e atualizar sempre que necessário um sistema de busca ativa para 

detecção e notificação dos óbitos ocorridos no ambiente hospitalar, prioritariamente dos óbitos 

maternos declarados, de mulher em idade fértil, infantil e fetal, nos termos das Portarias n° 

1.119/GM/MS, de 5 de junho de 2008, e 72/GM/MS, de 11 de janeiro de 2010, e dos óbitos por 

doença infecciosa e mal definidos; 

III - Notificar ao primeiro nível hierárquico superior da vigilância epidemiológica as doenças e 

agravos de notificação compulsória (DNC) detectados no âmbito hospitalar, de acordo com os 

instrumentos e fluxos de notificações definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); 

IV - Realizar a investigação epidemiológica das doenças, eventos e agravos detectados no ambiente 

hospitalar, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com a Secretaria de Saúde 

de Goiás (SES), incluindo as atividades de interrupção da cadeia de transmissão de casos e surtos, 

quando pertinentes, segundo as normas e procedimentos estabelecidos pela SVS/MS; 

V - Participar da investigação de óbitos maternos declarados e de mulheres em idade fértil, 

ocorridos no ambiente hospitalar, em conjunto com a comissão de análise de óbitos e em 

articulação com a SMS e com a SES, nos termos da Portaria n° 1.119/GM/MS, de 2008; 

VI - Participar da investigação dos óbitos infantis e fetais ocorridos no ambiente hospitalar, em 

conjunto com a Comissão de Análise de Óbitos e Comitê de Investigação de Óbito Materno e 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1119_05_06_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1119_05_06_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1119_05_06_2008.html
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Infantil em articulação com a SMS e com a SES-GO, nos termos definidos na Portaria n° 

72/GM/MS, de 2010; 

VII - Incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para 

exames microbiológicos e anátomo-patológicos, 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 Médico e de Patologia; a Comissão de Revisão de Prontuário, de Óbitos e de Controle de 

Infecção Hospitalar; 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 - Validar as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) cujo código da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) indique tratar-se de internação por doença de notificação 

compulsória, nos termos definidos na Portaria Conjunta n° 20/SAS/SVS/MS, de 25 de maio 2005; 

X - Atuar em conjunto com a Comissão de Educação Continuada para promover treinamentos para 

os profissionais dos serviços, estimulando a notificação das doenças no ambiente hospitalar; 

XI - Acompanhar e revisar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos; 

XII - Monitorar, avaliar e 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 municipais no que tange aos sistemas de vigilância e 

de atenção à saúde; 

XIII - Realizar o monitoramento de pessoas hospitalizadas por doenças e agravos prioritários para 

o SNVS, de acordo com as prioridades definidas pela SVS/MS, com base na situação 

epidemiológica e na viabilidade operacional; 

XIV - Dar suporte, estimular ou desenvolver estudos epidemiológicos ou operacionais 

complementares de DNC no ambiente hospitalar, incluindo a avaliação de protocolos clínicos das 

DNC, em consonância com as prioridades definidas pelos gestores do SNVS. 

Art. 7º - São atribuições do Coordenador: 

I. Convocar e coordenar as reuniões.  

II. Indicar os demais membros do Núcleo.  

III. Representar o Núcleo junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu representante. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010_comp.html
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IV. Subscrever todos os documentos e resoluções do Núcleo previamente aprovados pelos 

membros desta.  

V. Fazer cumprir o regimento. 

VI. Emitir voto de qualidade (voto de Minerva) além do seu voto como membro da Comissão. 

Parágrafo único. As atribuições do Vice-Coordenador serão assumir as atividades do Coordenador 

na sua ausência.  

Art. 8° - São atribuições e competências da Secretaria do Núcleo:  

I. Atualizar diariamente a agenda do Núcleo. 

II. Dar recebimento e protocolar os processos e expedientes; 

III. Encaminhar convocação de reunião aos membros do Núcleo; 

IV. Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

V. Convocar os membros do Núcleo para as reuniões ordinárias ou extraordinárias;  

VI. Organizar e manter o arquivo do Núcleo;  

VI. Preparar a correspondência; 

VII. Realizar outras funções determinadas pelo Coordenador, relacionadas ao serviço;  

VIII. Solicitar à chefia da unidade ou ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) todos os prontuários 

que serão avaliados, assim como devolvê-los após o trabalho realizado. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS FUNÇÕES 

Art. 9° - O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar terá suas reuniões organizadas e sendo 

feitas de forma ordinária, mensal e extraordinária quando requisitado. As reuniões devem ser 

marcadas com o mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e com dia, local e horário 

marcados definidos, devendo ser lavrada em livro próprio.  

Art. 10 - Para aprovação das deliberações da NVEH, será utilizado o método de maioria simples e 

deverá ter quorum de ao menos metade de todos os membros.  

Art. 11 - Membros convidados não originais da composição presente, não terão direito a voto, 

apesar de poder opinar sobre os assuntos em pauta. 

Art. 12 - O NVEH obriga a todos os membros a estarem presentes nas reuniões. Caso o membro 

falte 3 vezes seguidas durante o ano ou 5 vezes não consecutivas ele será automaticamente 
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substituído pela direção. Dessa forma, a pessoa que não puder comparecer deverá avisar com 

antecedência e, por escrito, justificar seu não comparecimento 

Art. 13 - É dever de todo membro da Comissão divulgar, entre seus pares, os conhecimentos e 

esclarecer dúvidas, quando solicitado.  

Art. 14 - O NVEH pautará sua atuação na legislação sanitária vigente. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Indicação do(a) 

Coordenador(a) e 

demais integrantes 

do NEVH  

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução do 

Diretor Técnico  

Alta 

Governança 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

2 Reuniões ordinárias 

 

Deliberações as 

ações do Núclo 

Análise do 

conteúdo  dos 

prontuários 

utilizado pelo 

HEMU 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

do NVEH 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações do Núcleo 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro ano 

de atuação do 

NVEH 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho do 

Núcleo 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Imediatamente 

após a posse 

dos membros 

do Núcleo 

5 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Coordenador Mensalmente 

6 Envio de 

informações à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Para treinamento 

das equipes 

assistenciais e 

administrativas 

Reuniões com a 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Coordenador(

a) e 

Secretario(a) 

Trimestralment

e ou de acordo 

com a demanda 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Núcleo 

A partir das 

decisões tomadas 

pelo Núcleo 

Coordanador(

a) 

Por demanda 
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8 Notificar ao 

primeiro nível 

hierárquico superior 

da vigilância 

epidemiológica 

A notificação é 

compulsória 

Obedecer fluxos e 

preencher fichas e 

encaminhá-las 

com a maior 

brevidade 

possível 

Membro do 

Núcleo 

Por demanda 

9 Realizar busca ativa 

em doenças de 

notificação 

compulsória 

Estabelecer nexos 

entre eventuais 

falhas, apontando 

deficiências de 

equipamentos 

e/ou de recursos 

técnicos 

Busca ativa e 

sistemática dos 

prontuários do 

HEMU 

Membros do 

Núcleo 

Permanente 

10 Desenvolver 

processo de 

trabalho integrado 

aos setores 

estratégicos da 

unidade hospitalar,  

para fins de 

implementação 

das atividades de 

vigilância 

epidemiológica - 

para acesso às 

informações 

necessárias à 

detecção, 

monitoramento e 

encerramento de 

casos ou surtos 

sob investigação 

Serviços de 

Arquivo 

Médico e de 

Patologia; a 

Comissão de 

Revisão de 

Prontuário, de 

Óbitos e de 

Controle de 

Infecção 

Hospitalar; a 

Gerência de 

Risco 

Sanitário 

Hospitalar; a 

farmácia e o 

laboratório 

Permanente 

11 Definir anualmente 

metas de melhorias 

e suas estratégias, 

sempre buscando a 

qualidade com 

atuação de 

educação 

permanente; 

Conforme o 

regimento interno 

do Núcleo 

Através de 

reuniões 

ordinárias do 

Núcleo 

Membros do 

Núcleo 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

12 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 o 

Núcleo 

Permanente 
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3.21. Comissão Interna de Qualidade 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

  

Finalidade: 

A  Comissão de Proteção Radiológica (CPR) tem a função de promover com eficiência a utilização 

das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante de forma que possa 

oferecer um conjunto de normas para que a qualidade e a segurança no campo da radiologia 

diagnóstica seja mantida.  

 

Constituição Básica: 

- Médico radiologista; 

- Representante da Gerência de Enfermagem; 

- Representante da administração; 

- Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica; 

- Supervisão da Imagenologia. 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Art. 1º - A Comissão de Proteção Radiológica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

terá gerência constituída pela diretoria da unidade de saúde a seguir pelas normas deste protocolo. 

Art. 2º - A Comissão de Proteção Radiológica, deverá ter uma sala na unidade do HEMU com 

infraestrutura básica para o seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 
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Art. 3º - A CPR tem por finalidade promover a boa utilização das técnicas de diagnóstico que 

emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma que as regulamentações por lei sejam 

obedecidas e assim poder atingir um padrão alto de qualidade e segurança no campo da radiologia 

diagnóstica, a curto, médio e longo prazos. Portanto, é imprescindível seguir um conjunto de 

diretrizes, regras e planos para o aprimoramento das práticas radiológicas de forma que os códigos 

de ética profissional e da legislação sanitária sejam seguidos à risca, em consonância com as 

normas e recomendações internacionais. 

  

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - Acompanhar a execução de PPR – Plano de Proteção Radiológica do HEMU, de forma a 

manter um padrão Constante e consistente do: 

I - Controle de trabalhadores expostos pela função; 

II - Controle de áreas afetadas; 

III - Controle do meio ambiente e da população; 

IV - Controle de rejeitos;  

VI - Controle de equipamentos; 

VII - Treinamento de trabalhadores expostos pela função; 

VIII - Registro de dados e preparação de relatórios. 

  

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º - A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada e constituída por servidores das 

seguintes áreas: 

I - Médico radiologista; 

II - Representante da Gerência de Enfermagem; 

III - Representante da administração; 

IV - Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica; 

V - Supervisão da Imagenologia. 
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Art. 6º - O/A Coordenador(a) da Comissão Proteção Radiológica deverá ser um(a) profissional da 

área e/ou com notável conhecimento da mesma. 

  

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

Art. 8º - O mandato deverá ser de 3 anos, podendo ser permitida a mudança eventual de pessoa do 

cargo a ser definido pela gerência do HEMU ou por afastamento. 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 9º - As reuniões da CPR serão bimestrais com convocação antecipada mínima de 2 (dois) dias 

úteis. 

Art. 10° - Na ausência do(a) Coordenador(a), o(a) Secretário(a) nomeado(a) deverá conduzir a 

reunião; 

Art. 11° - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um relator 

ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto e prazo preestabelecido. Da 

mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar das reuniões, 

desde que autorizados em plenária prévia. 

Art. 12° - As reuniões da Comissão serão registradas em Ata, e as ações serão encaminhadas para 

a Diretoria do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu para conhecimento e tomada de 

providências. 

Art. 13° - O encaminhamento dos trabalhos nas reuniões da CPR, deverá observar: 

I - Verificação da presença e existência de quorum; 

II - Assinatura da ata da reunião anterior; 

III - Leitura e despacho do expediente; 

IV - Ordem do dia, com leitura, deliberação e, caso necessário, votação; 

V - Elaboração da  pauta da próxima reunião. 

VI - Elaboração de atas das reuniões. 

Art. 14° - Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros. 

Art. 15° - Caso haja 3 ausências consecutivas ou 5 intercaladas no período de um ano, não 

justificadas ocorrerá o desligamento e substituição do membro faltoso. 



 

381 
 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 16° - Compete à Comissão de Proteção Radiológica: 

I - Elaborar as rotinas de exames em áreas controladas e não controladas. 

II - Coordenar e organizar a elaboração e implantação das normas de segurança para manipulação 

de equipamentos emissores de radiação ionizante. 

III - Monitorar e fiscalizar o EPI para que seja utilizado corretamente. 

IV - Fiscalização do cumprimento das normas e legislações vigentes. 

V - Realizar visitas técnicas na empresa quarteirizada e fazer cumprir as normas vigentes e contrato 

firmado. 

Art. 17° - São atribuições do(a) Coordenador(a) da Comissão: 

I - Convocar e coordenar as reuniões; 

II - Representar a comissão junto à administração do HEMU; 

III - Nas faltas e impedimentos legais do coordenador, o secretário assumirá e prosseguirá as 

atividades; 

IV - Cumprir e fazer cumprir o Regimento. 

Art. 18° - São atribuições do(a) Vice-Coordenador(a) da Comissão: 

I - Ser representante do Coordenador quando o mesmo tiver faltado ou impedido de comparecer; 

Art. 19° - São atribuições do Secretário da Comissão:  

I - Junto com o coordenador, organizar a ordem do dia; 

II - Receber e protocolar os processos e expedientes; 

III - Lavrar as Atas das reuniões; 

IV - Contactar e convidar os membros para as reuniões; 

V - Organizar e manter o arquivo da comissão; 

VI - Realizar o que for ordenado pelo Coordenador da Comissão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 20° - A Comissão de Proteção Radiológica deverá manter estreita relação com a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética em Enfermagem 

e Comissão de Gerenciamento de Riscos do HEMU, Comissão de Biossegurança, Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente e Comissão de 

Educação Continuada com a qual deverão ser deliberados e compartilhados os resultados das 

avaliações realizadas. 

Art. 21° - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão 

dirimidos pelo Coordenador desta Comissão; 

Art. 22° - O presente Regimento poderá ser modificado caso haja necessidade ou votação dentro 

da própria comissão. 

Art. 22° -  O Cronograma de atividades anual deverá ser aprovado juntamente com a aprovação 

deste regulamento, podendo ser alterado em ocasiões futuras, caso necessário. 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Proteção 

Radiológica 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes  

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

equipe 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação da 

Comissão 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatament

e após a posse 

dos membros 

da Comissão 
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prospectiva das 

ações 

4 Elaborar as rotinas 

de exames em 

áreas controladas 

e não controladas 

Oferecer segurança 

institucional em 

relação aos materiais 

radioativos 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar 

programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadores e 

pacientes sobre a 

necessidade de 

adotar 

comportamentos que 

visem da gestante, 

parturiente e crianças 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Comitê de 

Investigação de 

Óbito e 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Comitê ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pelo colegiado 

Coordenador Por demanda 

8 Coordenar e 

organizar a 

elaboração e 

implantação das 

normas de 

segurança para 

manipulação de 

equipamentos 

emissores de 

radiação ionizante 

De acordo com a 

regulamentação 

vigente no país 

Atualização da 

equipe 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 
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9 Fiscalizar os 

ambientes com 

equipamentos que 

emitem radiação 

ionizante 

Oferecer segurança 

institucional 

Através de 

monitoramento 

contínuo 

Membro da 

Comissão 

Continuament

o 

 

 

3.22. Comissão de Padronização de Produtos para Saúde 

 

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

  

Art. 1º - O presente regimento estabelece a organização e o funcionamento da Comissão de 

Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU)  

Art. 2º. A CPPS item a finalidade de padronizar materiais médicos hospitalares, e suas 

especificações técnicas, de acordo com as seguintes definições: 

I. Produtos para saúde: São materiais, aparelhos ou acessórios que tenham vínculo ou 

finalidade a proteger a saúde individual ou coletiva, bem como ter fins diagnósticos. 

II. Materiais e artigos descartáveis: São os materiais e artigos de uso médico, clínico ou 

laboratorial utilizáveis somente uma vez ou de curto prazo. 

III. OPME: são insumos utilizados na assistência à saúde e relacionados a uma intervenção 

médica, odontológica ou de reabilitação, diagnóstica ou terapêutica. Órtese – é um apoio ou 

dispositivo externo aplicado ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais 

do sistema neuro musculoesquelético para obtenção de alguma vantagem mecânica ou 

ortopédica.  

Prótese – dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou parcialmente um 

membro, órgão ou tecido. Além das órteses e próteses, há numerosos implementos 

utilizados em procedimentos cirúrgicos conexos ou não à implantação de próteses e 
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diagnósticos que são chamados em conjunto de “materiais especiais” e recebem tratamento 

semelhante, gerando a sigla OPME (órteses, próteses e materiais especiais). 

IV. Materiais de apoio médico-hospitalar: São os materiais e artigos de uso médico, odontológico 

ou laboratorial, destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou 

cirúrgicos. 

V.   Produtos para diagnóstico de uso in vitro: São reagentes, instrumentos e sistemas que, em 

conjunto com as instruções para seu uso, contribuem para efetuar uma determinação qualitativa, 

quantitativa ou semiquantitativa em uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir 

função anatômica, física ou terapêutica alguma; que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados 

em seres humanos e que são utilizados exclusivamente para prover informações sobre amostras 

coletadas do organismo humano. 

VI.   Instrumento cirúrgico: Instrumento destinado a uso cirúrgico para cortar, furar, serrar, fresar, 

raspar, grampear, retirar, pinçar ou realizar qualquer outro procedimento similar, sem conexão com 

qualquer produto médico ativo. 

VII.  Produtos de Classe X (Baixa Criticidade): Faltas não acarretam paralisações, nem riscos à 

segurança do paciente; elevada possibilidade de usar materiais equivalentes. Grande facilidade de 

obtenção. 

VIII. Produtos de Classe Y (Criticidade Média): Faltas podem provocar paradas nos procedimentos 

e colocar em risco as pessoas, o ambiente e o patrimônio da organização. Podem ser substituídos 

por outros com relativa facilidade. 

IX.   Produtos de Classe Z (Máxima Criticidade – Imprescindíveis): Faltas podem provocar paradas 

e colocar em risco a segurança do paciente e a organização. Não podem ser substituídos por outros 

equivalentes ou seus equivalentes são difíceis de obter. 

X.   Padronização: É a incorporação de um material à lista de materiais, passíveis de serem 

comprados para estar disponível para a prescrição, dispensação e utilização no hospital, após sua 

pré-qualificação. 

XI. Pré-qualificação: compreende um processo que inclui a obtenção de uma série de informações 

e a realização de avaliações legais, técnica e funcional antes da decisão de compra. É uma barreira 

à entrada de artigos que coloquem em risco a saúde dos pacientes e dos profissionais da unidade de 

saúde. 
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XII. Câmara técnica: tem como finalidade a consultoria/assessoramento e emissão de parecer 

técnico em matéria relacionada a produtos para saúde. 

XIII. Produtos padronizados: Insumos de uso contínuo, aprovados na comissão de padronização, 

que tenham um consumo médio mensal, devendo ser providenciado automaticamente a reposição 

nos estoques. 

XIV.  Produtos não padronizados: Insumos de uso eventual, que poderão ser adquiridos em 

quantidade suficiente a um tratamento, que não constem da padronização. Não se mantém em 

estoque. 

XV.       Produtos despadronizados: Insumos excluídos da Lista de Produtos para Saúde 

Padronizados. 

XVI.  Controle de qualidade: Refere-se à seleção do material, considerando a primeira 

avaliação do produto em relação à embalagem, método de esterilização, presença da data de 

validade no invólucro, data de fabricação, acabamento do material, instrução de uso e aos fatores 

inerentes à segurança para realização dos testes nos pacientes. Também visa verificar 

continuamente se atende às necessidades a que se destina. 

XVII.   Especificação técnica: É a descrição minuciosa das caraterísticas do material, a saber: nome 

do produto, uso e aplicação, matéria prima que compõe o produto, dimensões (diâmetro, largura, 

altura, comprimento), tipo de fechamento (tampa plástica rosqueada, de pressão, de proteção 

aluminizada, de metal rosqueado ou tampa gotejadora), tipo de apresentação (frasco, bandeja ou 

rolo), gramatura, densidade, transparência, toxicidade, flexibilidade ou rigidez, pontas, apêndices, 

adaptabilidade, capacidade, requerimento de sonoridade – alarmes, esterilidade, se é descartável ou 

não, método de fabricação, acabamento, tipo de embalagem (plástico selado, papel grau cirúrgico 

selado ou selamento com ambos), se for acessório ou necessitar acessórios (requisitos de 

compatibilidade), propriedades físico-química, método de esterilização, prazo de validade, lote, 

material que pode ser reprocessado ou reesterilizado, código e impressão da marca no corpo dos 

artigos e série, caso aplicável. Instrução de uso em português. 

XVIII.  Parecer técnico: É uma comunicação escrita sobre as vantagens e desvantagens do material, 

e se este se encontra de acordo com as especificações e de acordo com a Legislação preconizada 

pelo Governo Federal, Ministério da Saúde, ANVISA e Código de defesa do Consumidor.  
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XIX.  Desvio de qualidade: afastamento dos parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos para 

um produto ou exigidas no processo de registro na ANVISA, ou outras práticas (Ex.: falha do 

produto durante o uso, defeito de fabricação, funcionamento inadequado, rotulagem incorreta etc.). 

  

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

 Art. 3º. A CPPS é vinculada ao Núcleo de Comissões Hospitalares e será constituída por membros 

efetivos indicados pelo Núcleo de Comissões Hospitalares e nomeados pela Superintendência do 

HEMU/IBGC, através de ato formal. 

Art. 4º. A CPPS poderá, através de ato administrativo, convocar a participação de outros 

profissionais do HEMU/IBGC. Estes terão direito a palavra, porém as deliberações serão votadas 

apenas pelos membros da CPPS. 

Art. 5º. Será substituído o membro que, sem motivo justificado, deixe de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco intercaladas no período de um ano, sendo solicitada novas indicações pelo 

Núcleo de Comissões Hospitalares.  

   

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE 

 Art. 6º.   A CPPS terá como competências as seguintes diretrizes: 

I. Elaborar a padronização dos produtos para saúde, utilizando o método descritivo identificando-o 

com clareza e contemplando as características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, 

possibilitando a orientação do processo licitatório; 

II. Promover estudos pertinentes à padronização de Produtos para Saúde, visando economicidade, 

qualidade e segurança na aquisição destes materiais, para melhoria da assistência dos serviços 

prestados, pelos profissionais da saúde e para os pacientes; 

III. Estabelecer normas e rotinas para análise de produtos para saúde, visando assegurar a qualidade 

desses materiais a serem adquiridos no hospital; 

IV. Elaborar a revisão da padronização de produtos para saúde, uniformizando as especificações na 

rede; 

V.   Elaborar fichas para análise (protocolo de testes) de amostras dos produtos para saúde, 

considerando suas características técnicas; 
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VI. Definir o quantitativo das amostras, período dos testes, prazo e local de entrega das 

amostras; 

VII.        Analisar, testar e emitir parecer técnico dos produtos para saúde, de uso do hospital, 

em conjunto com os demandantes e/ou utilizadores; 

VIII. Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres técnicos; 

IX. Analisar e validar os pareceres emitidos pelos consultores; 

X.   Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos 

pelos consultores; 

XI.  Criar e manter atualizado banco de dados com as queixas técnicas notificadas e 

encaminhadas pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente; 

XII. Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de produtos para saúde 

utilizados no hospital; 

XIII. Coordenar a avaliação técnica de materiais em processo de compra; 

XIV. Realizar estudos acerca do custo-benefício dos produtos para saúde, para verificar a 

viabilidade econômica de sua padronização; 

XV. Estabelecer critérios para a utilização dos produtos para saúde não padronizados no hospital, 

para os casos excepcionais; 

XVI. Divulgar no hospital as atualizações da padronização; 

XVII.   Encaminhar solicitações de inclusão de novos produtos na lista de padronização, para 

avaliação da Comissão de Inovação Tecnológica em Saúde - CITS do HEMU; 

XVIII. Emitir parecer sobre os produtos para saúde analisados, considerando o parecer técnico 

científico encaminhado pela CITS; 

XIX. Recomendar a superintendência, por meio da emissão de parecer técnico, a padronização dos 

produtos para saúde, considerando as evidências científicas e o perfil assistencial do hospital (nos 

casos em que ficar evidenciado o aumento nos custos para o HEMU); 

XX. Assegurar que os produtos para saúde a serem adquiridos cumpram a Legislação Sanitária, as 

Normas técnicas vigentes e estejam dentro dos padrões de qualidade estabelecidos por esta 

Comissão; 

XXI. Subsidiar as áreas administrativa e jurídica nas demandas que envolvam o uso dos produtos 

para saúde; 

XXII.   Receber assessoria jurídica do hospital, sempre que necessário, para consultas e 
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orientações; 

XXIII.  Informar à    Comissão de Inovação Tecnológica em Saúde (CITS) do HEMU 

sobre as inclusões e exclusões da relação de padronização do IBGC através de formulário 

específico; 

XXIV. Assessorar a governança do hospital em assuntos relacionados à gestão de produtos para 

saúde; 

XXV.  Assessorar a Comissão de Ética em Pesquisa (CEP), quanto às questões relacionadas às 

pesquisas que utilizam produtos para saúde; 

XXVI. Prestar assessoria técnica à Unidade de Compras e a Unidade de Almoxarifado e Produtos 

para Saúde do hospital; 

XXVII. Consultar o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente acerca das notificações 

identificadas no uso dos produtos para saúde; 

XXVIII. Estimular que os profissionais utilizem o NOTIVISA (Sistema de Notificação de 

Vigilância Sanitária) para notificações de desvios de qualidade ou reações adversas aos produtos 

de saúde utilizados na prática assistencial; 

XXIX. Orientar a notificação imediata à ANVISA, quando da suspeita de surtos de infecções e de 

eventos adversos relacionados aos produtos para saúde; 

XXX. Estimular os profissionais a preencherem a “Ficha de Notificação de Desvio de Qualidade 

Técnica de Produto para Saúde”; 

XXXI. Solicitar a Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde a convocação de fornecedor, 

para formalizar a queixa e informá-los das providências requeridas que incluirão solicitação de 

emissão de laudo técnico do fabricante (ou seja, o fornecedor deve levar amostras para avaliação 

do fabricante) e/ou troca dos lotes e/ou modelos do produto questionado, até que a questão se 

resolva adequadamente; 

XXXII. Promover a gestão do conhecimento em temas relacionados ao gerenciamento de produtos 

para saúde no hospital; 

XXXIII. Manter o processo permanente de atualização da padronização de produtos para saúde, 

necessários à realização dos procedimentos médicos, de enfermagem e de outras atividades 

hospitalares, através de análise para melhor assistência ao paciente; 
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XXXIV. Revisar, anualmente, a Lista de Produtos para Saúde Padronizados, utilizando o 

método descritivo, identificando com clareza as especificações, possibilitando a orientação do 

processo licitatório; 

XXXV. Construir e monitorar indicadores de produtividade do uso dos produtos para saúde, 

padronizados e/ou a serem padronizados. 

XXXVI. Trabalhar junto a Comissão de Educação Permanente para desenvolver programas 

educacionais, de modo a atualizar o conhecimento dos profissionais sobre novos produtos 

padronizados; 

XXXVII.  Propor modificações em seu regimento interno, quando julgar necessário, como também, 

nas situações não previstas ou omissas, para aprimoramento de suas atividades. 

XXXVIII.  Divulgar cronograma anual, para revisão e atualização da Lista de Materiais Médico-

Hospitalares Padronizados; 

  

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

 Art.7º. A CPPS é multidisciplinar e multisetorial, composta por membros efetivos representantes 

da Diretoria Técnica, do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) da Comissão de 

Biossegurança e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

Art.8º. Todos os integrantes da CPPS deverão assinar um documento de conflito de interesses, 

declarando que não têm interesse econômico ou pessoal em relação a nenhum fabricante ou 

distribuidor de Produtos para Saúde, e que seu trabalho será isento de qualquer favorecimento 

pessoal. 

Art.9º. O membro da CPPS deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos 

assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, 

exclusivamente, para a análise e revisão dos processos, sob pena de responsabilidade. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art.10. A CPPS é constituída administrativamente por: 

I.  Presidente; 

II. Vice-presidente; 
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III. Secretário(a); 

IV. Membros efetivos; 

V. Consultores técnicos convidados eventualmente. 

§ 1º O presidente, o vice-presidente e o secretário da CPPS serão escolhidos entre 

seus membros. 

 § 2º O mandato de cada representante será de 3 anos, a contar da data da nomeação, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

§ 3º O presidente poderá propor a composição de câmara técnica, que deverá ser formada por 

membros da comissão e por consultores técnicos convidados. Deverá ser composta por um número 

ímpar de profissionais (no mínimo 3), designados de forma transitória, durante o período de 

avaliação dos produtos, de acordo com o perfil de uso do insumo (geral e específico). 

Art. 11 Compete a câmara técnica:  

I.  Preencher os critérios técnicos existentes na “Ficha de Parecer Técnico” para avaliação e análise 

dos Produtos em processo licitatório; 

II. Elaborar, atualizar e validar instrumentos técnicos para análise e avaliação contínua de Produtos 

para Saúde; 

III. Assessorar e controlar o processo de distribuição setorial dos produtos a serem testados nas 

Unidades Assistenciais: assessorar os profissionais usuários/avaliadores com o preenchimento dos 

Pareceres Técnicos de resultado dos produtos testados nos formulários específicos, cuidando para 

que não sejam rasurados nem emendados e estejam preenchidos no prazo previamente determinado; 

IV. Buscar consenso técnico entre as áreas assistenciais que emitiram pareceres técnicos 

divergentes para a mesma avaliação funcional. 

Art. 12. A designação dos membros da comissão deverá ser precedida, sem prejuízo de outras 

formalidades, do preenchimento anual do Termo de Compromisso e Confidencialidade e da 

Declaração de Conflitos de Interesse. 

   

CAPÍTULO VI 

DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Art.13. Compete ao Presidente: 

I. Convocar e presidir as reuniões mensais e as reuniões extraordinárias da CPPS; 

II. Assinar todos os documentos oficiais da CPPS;  
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III. Assessorar a Superintendência, quando solicitado; 

IV. Receber dos fornecedores as amostras dos materiais em processo de compra ou não, e 

encaminhar as Equipes Técnicas responsáveis pela avaliação do material, conforme protocolo e 

fluxo estabelecido pela Comissão; 

V.  Distribuir aos consultores técnicos os materiais a serem testados e respectivos formulários, 

conforme orientação dessa Comissão; 

VI. Coordenar e supervisionar o processo de aquisição dos produtos para saúde, na etapa de 

julgamento técnico para escolha dos materiais a serem adquiridos; 

VII. Informar à unidade de compras do HEMU as especificações dos produtos para saúde, 

padronizados na instituição, para dar suporte técnico a todos os processos licitatórios do HEMU; 

VIII.  Participar da elaboração do edital de licitação, prestando suporte técnico à unidade de 

licitação; 

IX. Coordenar a elaboração de Indicadores de Qualidade e de Produtividade, para avaliação 

técnica dos insumos da relação de materiais padronizados e/ou a serem padronizados; 

X. Participar do processo de análise dos Eventos Adversos, podendo retirar o produto da lista dos 

itens padronizados, caso se julgue necessário; 

XI. Solicitar Treinamento aos Colaboradores (e indicar para o setor específico de treinamento do 

HEMU as novas tecnologias que estão sendo adquiridas para que estes viabilizem junto aos 

fornecedores a capacitação dos funcionários) com o objetivo de oferecer subsídios para a Análise 

Técnica, quando necessário; 

XII.  Encaminhar para ciência e avaliação dos demais membros da Comissão as demandas surgidas 

no Hospital; 

XIII.  Encaminhar a listagem de produtos para saúde padronizados, para que ela seja divulgada no 

site do HEMU. 

XIV.  Elaborar Relatório Anual de Atividades da CPPS; 

 XV. Desempenhar outras atividades afins, solicitadas pela Superintendência. 

Art.14. Compete ao Vice-Presidente da CPPS representar e desenvolver as atividades do Presidente, 

quando este estiver ausente. 

Art. 15. Compete ao Secretário: 

I. Receber e ordenar os formulários dos laudos técnicos das análises dos materiais testados, oriundos 

dos consultores e comunicar o recebimento à presidência da Comissão; 
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II.  Secretariar as reuniões da Comissão de Padronização de Produtos de Materiais Médico-

Hospitalares e elaborar as respectivas atas; 

III.  Elaborar, atualizar e disponibilizar para a presidência, um banco de dados 

informatizado dos produtos aprovados e/ou reprovados nos testes; 

IV   Manter o Banco de Dados de materiais e de fornecedores atualizado. 

Art. 16. Compete aos Membros da CPPS: 

I. Eleger o presidente, o vice-presidente e o secretário da comissão; 

II. Receber da presidência as amostras dos materiais em processo de compra ou não, a fim de 

proceder aos testes pertinentes; 

III. Encaminhar as amostras dos materiais para teste aos consultores, acompanhadas dos 

formulários próprios para documentação das análises técnicas; 

IV. Prestar suporte técnico aos consultores, para escolha do produto para o processo de compra em 

andamento; 

V. Cabe ao representante técnico (da Comissão) de cada área profissional, coordenar o processo de 

avaliação dos materiais através de seus consultores; 

VI. No caso de ausência da presidência, vice-presidência e do secretário, atender aos fornecedores, 

para informar acerca das marcas aprovadas e reprovadas nos testes realizados na instituição; 

VII. Desempenhar outras atividades afins, solicitadas pelo Presidente. 

Art. 17. As Câmaras Técnicas serão compostas por membros da CPPS, designados pelo Presidente 

e por Consultores convidados. 

Art. 18. Deverá ser composta por um número ímpar de profissionais (no mínimo 3), designados de 

forma transitória, durante o período de avaliação dos produtos, de acordo com o perfil de uso do 

insumo (geral e específico). 

Art. 19. A Câmara Técnica (quando houver necessidade) compete: 

I.  Preencher os critérios técnicos existentes na “Ficha de Parecer Técnico” para avaliação e análise 

dos Produtos em processo licitatório; 

II.  Elaborar, atualizar e validar instrumentos técnicos para análise e avaliação contínua de Produtos 

para Saúde; 

III.   Assessorar e controlar o processo de distribuição setorial dos produtos a serem testados nas 

Unidades Assistenciais: assessorar os profissionais usuários / avaliadores com o preenchimento dos 

Pareceres Técnicos de resultado dos produtos testados, nos formulários específicos, cuidando para 
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que não sejam rasurados nem emendados e estejam preenchidos no prazo previamente 

determinados; 

IV.  Buscar consenso técnico entre as áreas assistenciais que emitiram pareceres técnicos 

divergentes para a mesma avaliação funcional. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS HABILIDADES DOS MEMBROS 

 

  Art.20. O profissional que atuará na comissão deverá apresentar habilidades para: 

I.  Tomada de Decisões: o trabalho do profissional deve estar fundamentado na capacidade de tomar 

decisões, mediante análise de critérios tais como: eficácia, eficiência, efetividade, segurança e 

custo-efetividade do produto analisado; 

II.   Comunicação: o profissional deve ser acessível e deve manter a confidencialidade ética e 

bioética das informações que lhe forem confiadas, na interação com outros profissionais de saúde 

e com o público em geral. Deve, também, promover a gestão do conhecimento referente às ações 

realizadas pela comissão; 

III. Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional de saúde, o profissional deve estar apto a 

assumir posições de liderança sob o enfoque da proteção da saúde e dos interesses públicos, 

envolvendo compromisso, responsabilidade e implicação ética, para apoiar a tomada de decisões e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

IV. Administração e Gerenciamento: o profissional deve estar apto a tomar iniciativas, estabelecer 

apreciações, apresentar proposições e construir estratégias de acompanhamento e coordenação, no 

âmbito das ações da comissão. 

  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS REUNIÕES 

 

 Art. 21. A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, em local e data a serem 

definidos previamente, e extraordinariamente, sempre que necessário, devendo todas as reuniões 
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ser registradas em forma de ata (elaborada pelo secretário) com o registro fidedigno de todas as 

deliberações feitas, que após lida e achada conforme, será assinada pelos participantes e deverá ser 

arquivada toda sua documentação em local a ser designado em sua primeira reunião ordinária. 

Art. 22. As reuniões extraordinárias acontecerão sempre que necessário, por convocação da 

Presidência, constando da pauta da reunião, com antecedência mínima de 24 horas, contendo as 

razões que justifiquem e ordem do dia, vedada a discussão de quaisquer outros assuntos. 

Art. 23. As decisões serão tomadas por consenso, e/ou, se necessária votação, com necessidade de 

maioria absoluta e decidirá pela aprovação ou não da padronização.  

Art. 24. Só ocorrerá a reunião da CPPS com a presença da maioria de seus membros, devendo ser 

verificado o "quórum" em cada sessão, antes da votação. Membros consultivos não terão direito a 

voto. Nenhum membro da comissão presente poderá escusar-se de votar. Em caso de empate, a 

decisão será dada pelo voto da Presidência. 

Art. 25. O quórum será apurado no início de cada reunião pela contagem das assinaturas dos 

membros, em lista de presença. Não havendo quórum, o presidente declarará a impossibilidade de 

efetuar a reunião, o que constará em Ata, registrando-se os nomes de todos os membros ausentes 

para os efeitos do disposto neste Regimento. 

Art. 26. Os membros deverão comparecer, pontualmente, às reuniões para as quais foram 

convocados. Em caso de ausência, esta deve ser justificada por escrito, ou por e-mail 

antecipadamente ou, no máximo, em 48 horas após a reunião, sendo os casos emergenciais 

justificados por telefone para um dos membros. Os membros, quando em gozo de férias, não 

poderão comparecer às reuniões, enviando os seus suplentes que, se não puderem comparecer, 

devem justificar sua ausência. 

Art. 27. Os membros poderão ser substituídos, a qualquer tempo, mediante ato formal motivado 

por iniciativa própria, através de requerimento escrito com justificativa. 

Art. 28. Compete ao presidente estabelecer a ordem do dia da reunião. Na impossibilidade do 

presidente e do vice-presidente estarem em reunião ordinária, esta será conduzida por um membro 

indicado pela Comissão. 

Art. 29. As reuniões terão duração máxima de 2 horas. 

Art. 30. Caso as recomendações e pareceres da CPPS não sejam aceitos para a homologação final 

da Superintendência, o Presidente deverá apresentar justificativa, por escrito, à referida Comissão. 
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Art.31. Enquanto pertencer à CPPS, nenhum dos membros poderá ter vantagens pessoais, 

proporcionadas por indústrias de produtos para saúde. 

Art.32. O encaminhamento das reuniões da CPPS obedecerá a seguinte rotina: 

Art.33. Aprovação da ata da reunião anterior, seguida de assinatura; 

Art.34. Revisão das demandas pendentes; 

Art.35. Deliberação dos itens da pauta, e votação quando for o caso; 

Art.36. Sugestão de pauta da próxima reunião. 

   

CAPÍTULO IX 

DO EXPEDIENTE 

 

 Art. 37. A pauta da reunião deverá ser pré-definida com clareza dos temas; 

Art. 38. O expediente deverá conter a natureza da reunião, dia, hora e local de sua realização, nome 

de quem a presidiu e dos membros presentes e seus cargos; 

Art. 39. O resumo da discussão da ordem-do-dia e os resultados da votação (e o registro das decisões 

tomadas, a motivação que levou algumas ideias a serem abandonadas, evitando que a mesma 

discussão ocorra outras vezes); 

Art. 40. Encaminhamentos: onde são registrados os prazos para execução de tarefas e é estabelecido 

o dia, horário, local e participantes da próxima reunião. 

Art. 41. A ata deve ser um documento sucinto, de fácil leitura e identificação (em especial) das 

decisões tomadas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DA PADRONIZAÇÃO DOS ITENS 

 

 Art.42. A seleção de produtos para padronização levará em conta a avaliação da efetividade, da 

segurança, de sua inserção em protocolos ou rotinas assistenciais e sua relação de custo-efetividade 

durante o uso. 
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§ 1º A inclusão de itens na Padronização exigirá a visão completa dos programas assistenciais, tanto 

no que se refere à compatibilidade entre os diversos produtos, quanto ao suporte e ao seu impacto 

inerente, por exemplo, quando se tratar de inclusão de uma tecnologia que necessitará de uso de 

outros artigos e processos de esterilização, será obrigatória uma justificativa plena para a aquisição, 

impacto sobre a saúde e agilização do trabalho. 

§ 2º Qualquer alteração que gere aumento de custo orçamentário (o custo efetividade do uso, 

proposto em procedimentos frente aos recursos disponíveis, justifica a alteração na padronização) 

deverá ser encaminhada para aprovação  

  

CAPÍTULO XI 

OBJETIVOS DA PADRONIZAÇÃO 

 

Art.43. Determinar a qualidade dos produtos médicos que são disponibilizados para os 

profissionais, com impacto direto na qualidade da assistência ao paciente; 

Art.44. Diminuir o número de itens no estoque em aspectos técnicos e econômicos;  

Art.45. Simplificar os materiais, eliminando os tipos ineficientes, evitando o desperdício; Art.46. 

Permitir a compra em grandes lotes; 

Art.47. Otimizar o trabalho do Setor de Suprimentos e Unidade de Compras;  

Art.48. Diminuir os custos de estocagem reduzindo a quantidade de itens estocados;  

Art.49. Adquirir materiais com maior rapidez; 

Art.50. Evitar a diversificação de materiais de mesma aplicação; 

Art.51. Obter maior qualidade e uniformidade. 

§ 1º Os critérios de seleção de Produtos para Saúde (inclusão e exclusão) para a lista dos 

padronizados, serão consenso entre os membros da Comissão presentes à reunião e rediscutidos 

sempre que houver necessidade, sendo que quaisquer modificações deverão ser documentadas e 

oficializadas. 

§ 2º Membros da equipe assistencial, a CIPA e Comissão de Biossegurança (quando se tratar de 

Equipamento de Proteção Individual) terão a prerrogativa de solicitar a inclusão ou exclusão de 

produtos na padronização, sempre que julgarem necessário.  

§ 3º A solicitação de inclusão ou exclusão de produtos na padronização será analisada pela CPPS 

que emitirá parecer favorável ou não à inclusão ou exclusão do produto na lista de padronizados. 
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Art. 52. A resposta ao solicitante será através de Carta Resposta, elaborada pelo secretário, contendo 

a deliberação da Comissão. 

  

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  Art. 53. Os produtos a serem licitados deverão seguir as especificações padronizadas. 

I. Os produtos reprovados, somente poderão ser submetidos a novos testes mediante comprovação 

oficial das alterações efetuadas pelo fabricante, de modo a atender às especificações da instituição. 

II. É vedado à Comissão de Padronização de Produtos para Saúde, o fornecimento extra 

institucional de laudos técnicos referentes aos produtos testados no HEMU. 

III. Só poderão participar do processo de licitação os produtos aprovados pela Comissão de 

Padronização de Produtos para Saúde do hospital. 

IV.  Os produtos a serem incluídos, excluídos ou alterados deverão ser encaminhados para a 

Comissão, para apreciação, através do Formulário “Solicitação de Alteração na Padronização de 

Produtos para Saúde”. 

Art. 54. Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte: 

I. Por motivo de alterações em Legislação nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal, referentes 

à aquisição de materiais e equipamentos médicos- hospitalares; 

II.  Por proposição da Superintendência do hospital; 

III.   Por iniciativa da CPPS, com acordo da maioria dos integrantes da Comissão, após registro em 

ata, visando benefícios para os profissionais, para os pacientes e para a empresa. 

Art. 55. Os casos não citados neste Regimento referentes à padronização serão decididos pela 

CPPS. 

Art. 56. Este Regimento entrará em vigor após aprovação dos Membros da CPPS e, posteriormente, 

pelo Setor Jurídico e Diretoria Técnica, revogadas as disposições em contrário. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

CPPS 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes  

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

2 Aprovar o 

Regimento 

Interno da CPPS 

O Regimento Interno 

norteia as ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

CPPS 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano de 

atuação da CPPS 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da CPPS 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhament

o das atividades 

desenvolvidas 

na CPPS 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Mensalmente 

5 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pela CPPS 

Coordenador Por demanda 

6 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e suas 

estratégias 

Conforme o 

regimento interno do 

Núcleo e 

normatizações do 

Ministério da Saúde e 

da SES-GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Núcleo 

Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

 

 

 

3.23. Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele 

 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM INTEGRIDADE DA PELE 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

  

Art. 1º - O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento da Comissão de 

Cuidados Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), bem como, estabelece a 

dinâmica de suas atividades e de seu funcionamento. Esta comissão tem por finalidade oferecer um 

atendimento de qualidade ao paciente portador de lesões, através da padronização de saberes entre 

os profissionais do HEMU, assim como, prevenir o surgimento de lesões evitáveis nos pacientes 

desta instituição. 

Parágrafo Único: A Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu é de natureza técnico-científica permanente.  

  

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 Art. 2º - A Comissão de Cuidados com a Pele do HEMU tem por finalidade a formulação de ações 

para a prevenção e tratamento de feridas, com o objetivo de ter a excelência desse serviço. 

§ 1º - Considera-se como atividade desta comissão o conjunto de ações desenvolvidas e deliberadas  

sistematicamente para a redução da incidência e da gravidade das feridas. 

§ 2º - Entende-se por ferida qualquer perda da continuidade da pele 

§ 3º - Entende-se por curativo o tratamento da pele danificada utilizando técnicas com produtos 

químicos, físicos e/ou mecânicos 

   

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º - A Comissão terá caráter multiprofissional e multidisciplinar em seus membros. 

Parágrafo único. A CCP poderá convidar membros passageiros que possam acrescentar com 

subsídios técnicos a determinado assunto. Dessa forma esses consultores “ad hoc” serão pessoas 

pertencentes ou não à instituição. 
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Art. 4º - Os membros titulares, serão representantes do serviço de enfermagem, medicina, nutrição, 

fisioterapia, farmácia e representante do serviço de educação permanente da instituição, 

preferencialmente de nível superior. 

Art. 5º - A CCP terá no mínimo 07 (sete) membros titulares, podendo ser ampliado este número 

conforme a necessidade da Comissão.  

  

CAPÍTULO IV 

DA NOMEAÇÃO 

 

Art. 6º - Os membros titulares da CCP serão eleitos após deliberação por meio de votação aberta 

para um mandato mínimo de 2 (dois) anos, sendo possibilitado a renovação do cargo. 

Art. 7º - Os membros que compuserem a CCP deverão ter atuado ou atuar diretamente com a área 

de lesão de pele. 

Art. 8º - O (A) presidente da comissão deverá ser, necessariamente, um especialista em 

Estomaterapia e/ou Dermatologia e/ou especialização em Assistência em Lesões de Pele. 

Art. 9° - O (a) vice-presidente deverá ter nível superior em enfermagem, não tendo a 

obrigatoriedade de possuir especialização em áreas afins relacionadas ao atendimento ao paciente 

com lesões. 

Art. 10 - O mandato das chefias bem como dos demais membros da CCP será de no mínimo 02 

(dois) anos, podendo haver reeleição ao cargo por prazo indeterminado, visto que, este é um serviço 

de caráter técnico-científico que se beneficia com a experiência de seus membros. 

Art. 11 - Qualquer membro da comissão poderá solicitar afastamento no período de mandato, desde 

que comunique a própria Comissão e a Alta Gestão do HEMU com antecedência mínima de 30 

dias. 

Art. 12 - Caso o participante titular da comissão falte 03 (três) reuniões consecutivas, sem aviso 

prévio, ou 06 (seis) alternadas, mesmo que com aviso prévio ele será desligado e haverá sua 

substituição.  

Art. 13 - O mandato poderá ter um período inferior a dois anos, desde que por motivo de força 

maior que justifique o término do vínculo com a Comissão 
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§ 1º - As ausências justificadas e não computadas são: férias, licença maternidade ou paternidade, 

licença médica ou odontológica, licença gala, licença por morte de familiar, licença para 

capacitação ou possibilidade de prejuízo assistencial. 

  

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

  Art. 14 - À Comissão de Cuidados com a Pele do HEMU compete: 

I. Garantir aos pacientes do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu um cuidado 

biopsicossocial no tratamento de suas lesões. 

II. Amenizar o estresse do paciente durante a sua internação, através do uso de coberturas e 

produtos para curativos que otimizem a cicatrização e melhorem sua qualidade de vida. 

III. Implantar ações sistematizadas para a realização de curativos e o tratamento do paciente 

com feridas. 

IV. Reduzir o período de internação dos pacientes com lesões de pele, sempre que possível. 

V. ter autonomia na decisão sobre qual ou quais produtos utilizar na ferida, após a avaliação 

da mesma, podendo trocar, caso dencessário 

VI. Buscar sempre reduzir os custos hospitalares. 

VII. Capacitar a equipe multiprofissional no tratamento de feridas. 

VIII. Supervisionar o cumprimento de protocolos elaborados pela comissão. 

IX. Acompanhar a evolução das feridas dos pacientes se necessário. 

X. Promover subsídios que forneçam uma assistência qualificada e efetiva, proporcionando 

reabilitação dos pacientes com lesões de pele. 

XI. Orientar os pacientes e/ou cuidadores acompanhados por esta comissão no momento da sua 

alta hospitalar em relação aos cuidados domiciliares com as suas lesões. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 Art. 15 - Compete ao (à) Presidente: 

I. Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Comissão de Cuidados com a Pele; 

II. Chefiar, criar a comissão, convocar e presidir suas reuniões; 
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III. Representar a Comissão em suas relações internas e externas; 

IV. Tomar parte das discussões e, quando for o caso, ter o Voto Minerva; 

V. Indicar, dentre os membros da comissão, os relatores dos expedientes, quando o secretário 

se ausentar; 

VI. Convocar membros para a realização de estudos, levantamento de pareceres e outros; 

Art. 16° - Atribuições do vice-presidente: 

I. Auxiliar na direção, coordenação e supervisão das atividades da Comissão de Cuidados com 

a Pele;  

II. Auxiliar assuntos diversos da comissão de forma interna ou externa por meio de 

representação.  

III. Na ausência do presidente, o vice-presidente realizará suas atribuições. 

Art. 17. Atribuições do secretário: 

I. Assistir às reuniões; 

II. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos estudos de casos ou outros 

que devam ser examinados nas reuniões da comissão; 

III. Fazer registros de atas, deliberações, entre outros bem como lavrar termos de abertura e 

encerramento dos livros de ata; 

IV. Auxiliar administrativamente as atividades da comissão; 

V. Na ausência do secretário, o presidente nomeará um dos membros presentes para redigir a 

ata. 

VI. Encaminhar as atas das reuniões anteriores com antecedência de 48 horas da próxima 

reunião para o presidente e/ou vice-presidente. 

Art. 18° - Atribuições do serviço de educação permanente: 

I. Auxiliar nas capacitações sobre feridas e curativos com os profissionais da instituição e 

demais interessados; 

II. Elaborar, conjuntamente com a comissão, projetos de capacitações estabelecendo datas, 

locais, conteúdos programáticos e público alvo; 

III. Buscar parcerias e patrocinadores para a realização das capacitações sempre que necessário; 

IV. Realizar relatórios de todas as capacitações realizadas; 

V. Avaliar se as capacitações estão atingindo os objetivos esperados. 

Art. 19° - Atribuições dos enfermeiros da Comissão de Cuidados com a Pele do HEMU: 
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I. Avaliar as feridas dos pacientes do HEMU em parceria com a CCP quando solicitado; 

II. Comunicar ao presidente ou vice-presidente da Comissão a chegada de novos pacientes com 

lesões bem como suas altas; 

III. Acompanhar, quando solicitado pela Comissão, os pacientes com lesões de pele em 

conjunto com a enfermagem assistencial; 

Art. 20° - Atribuições comuns aos membros da Comissão de Cuidados com a Pele: 

I. Estudar as matérias que lhe forem atribuídas; 

II. Comparecer e participar das reuniões; 

III. Desempenhar as ações atribuídas pela CCP; 

IV. Requerer a votação de assuntos em regime de urgência; 

V. Auxiliar na formação, treinamento e aprimoramento de pessoal na realização de curativos. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 21 - A CCP acompanhará os pacientes internados no HEMU após a solicitação de enfermeiro 

ou médico responsável, bem como também buscará ativamente pacientes nas unidades de 

internação. 

Art. 22 -. As avaliações de parecer solicitadas aos sábados, domingos ou feriados serão realizadas 

no primeiro dia útil conforme a escala. 

Art. 23 - Esta comissão atenderá os pacientes desta instituição e ambulatoriais em dias úteis da 

semana. 

Art. 24 - Das reuniões: 

I. As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Cuidados com a Pele serão 

realizadas em sala previamente agendada, localizada dentro do  Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu; 

II. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas mensalmente, com dia e horário 

prévios; 

III. Poderá haver reuniões extraordinárias requeridas pela maioria de seus membros. 

Art. 25 - Os assuntos que demandarem decisão da Comissão serão colocados em pauta para votação 

pelo Presidente. 

§ 1º Os membros consultores, quando convocados, terão direito ao voto. 
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§ 2º - Será considerado “quórum”, para votação, a maioria simples dos membros desta comissão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26 - Este regimento poderá ser alterado, mediante proposta de qualquer membro titular, através 

da aprovação de 3/5 de seus membros executores. 

Art. 27 - Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo presidente desta comissão, 

ouvidos os membros desta e demais atores envolvidos. 

Art. 28 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação da Portaria Alta Gerência do 

hospital. 

Art. 29 - A agenda será decidida e protocolada dentro do período de 1 (um) mês após a criação da 

CCP. 

 

3.24. Comitê de Gerenciamento de Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar 

 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE PACIENTES COM RISCO PARA LONGA 

PERMANÊNCIA HOSPITALAR 

Finalidade: 

O Comitê de Gerenciamento de Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar (CLP) 

tem a função de promover um plano de cuidado individualizado para pacientes que necessitam de 

acompanhamento multiprofissional prolongado. É um time que se organiza para dar o suporte 

necessário a esses pacientes e suas famílias e mostrar que eles não estão sozinhos no processo de 

cuidar e ser cuidado. Visa proporcionar o melhor cuidado no ambiente hospitalar e fazer o 

planejamento de alta consistente com as necessidades futuras dessas pessoas. 

Constituição Básica: 

I - Enfermeiro(a); 

II - Médico(a); 

III - Assistente Social; 

IV - Técnico(a) de enfermagem; 

V - Fisioterapeuta; 

VI - Nutricionista; 
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VII - Representante do serviço de internação domiciliar; 

VIII - Representante do setor administrativo 

IX - Representante dos usuários do SUS 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1° - São considerados pacientes com risco para longa permanência hospitalar pessoas 

portadoras de patologias crônicas que necessitam de acompanhamento da equipe de saúde em 

função de dependência total ou parcial para cuidados básicos de vida. 

Art. 2º - O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU se propõe a oferecer 

acompanhamento personalizado a pacientes crônicos e de longa permanência hospitalar, melhorar 

sua qualidade de vida, estimular o autocuidado e preparar a família para prestar os cuidados 

necessários à manutenção da sua dignidade enquanto cidadão portador de plenos direitos. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ 

 

Art. 3° - O de Gerenciamento de Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar (CLP) 

do HEMU terá composição multiprofissional, de reconhecido saber e competência profissional. 

Art. 4° - O colegiado que compõe o Comitê terá os seguintes membros: 

I - Enfermeiro(a); 

II - Médico(a); 

III - Assistente Social; 

IV - Técnico(a) de enfermagem; 

V - Fisioterapêuta; 

VI - Nutricionista; 

VII - Representante do serviço de internação domiciliar; 

VIII - Representante do setor administrativo 
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IX - Representante dos usuários do SUS 

 

CAPÍTULO III 

DAS PRERROGATIVAS 

 

Art. 5° - O CLP possui as seguintes prerrogativas: 

I - Capacitar os cuidadores, a família e o paciente para a autogestão do cuidado à saúde, dando 

suporte ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para melhorias constantes e graduais 

das condições de saúde do paciente e monitoramento de alterações em seu quadro. 

II -  Minimizar o risco de infecções por esses pacientes; 

III - Orientar as equipes de saúde que prestam cuidado a essas pessoas quanto aos melhores padrões 

de conduta de modo a prestar um serviço de ótima qualidade técnica e com respeito à sua condição 

de fragilidade; 

IV - Reduzir o número de re-internações hospitalares; 

V - Estabelecer parcerias com instituições sociais que possam auxiliar na manutenção e cuidado 

prolongado aos pacientes e suas famílias; 

VI - Promover ações que redundem na melhoria global da qualidade de vida dessas pessoas; 

VII - Oferecer os recursos humanos e materiais para o retorno dos pacientes às suas famílias com 

segurança e qualidade; 

VIII - Planejar a alta hospitalar juntamente com a equipe de cuidados paliativos, os familiares e 

entidades de assistência social. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 6º - Compete ao(à) Coordenador(a) do CLP: 

I - Dirigir as reuniões; 

II - Consolidar as informações produzidas pelo Comitê 

III - Expedir documentos; 

III - Distribuir funções e tarefas de pesquisa e relatoria; 

IV - Manter a ordem para bom andamento dos trabalhos; 
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V - Coordenar ações dos membros do Comitê para organizar e facilitar o trabalho. 

Art. 7º - Compete ao(à) Vice-Coordenador(a): 

I - Substituir o Coordenador em suas ausências. 

Art. 8º - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do CLP. 

Art. 9º - Compete aos membros do Comitê: 

Os membros do Comitê devem exercer suas funções com celeridade e seguindo os seguintes 

princípios: 

I - Proteção à dignidade e à imagem dos pacientes com risco para longa permanência hospitalar; 

II - Proteção à dignidade e à imagem dos pacientes, familiares e cuidadores assistidos pelo CLP; 

III -  

IV - Sigilo quanto às informações geradas no processo de cuidar; 

V - Auxiliar a equipe de cuidado quanto ao planejamento da alta hospitalar; 

VI - Instruir as equipes de cuidado domiciliar quanto aos procedimentos técnicos e condições 

ambientais adequadas aos cuidados a esses pacientes. 

Art. 10° - Os expedientes das reuniões do Comitê têm caráter sigiloso. 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

 

Art. 12º - O mandato dos membros do CLP terá a duração de 3 anos, podendo haver recondução 

aos cargos. 

Parágrafo único. A Alta Gestão do HEMU poderá destituir qualquer membro do Comitê desde que 

este ato seja devidamente justificado. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 
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Art. 13º - As reuniões ordinárias do CLP serão mensais e as extraordinárias ocorrerão sempre que 

houver urgência da matéria a ser analisada. 

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo 

Diretor Geral do Hospital. 

Art. 14º – O cronograma das reuniões será anual e produzido no mês de dezembro do ano anterior. 

Parágrafo único. Todos os integrantes do Comitê deverão receber a pauta das reuniões ordinárias 

com 48 horas de antecedência, sendo que o mesmo se aplica às reuniões extraordinárias; 

Art. 15º - Considerar-se-á que o quórum mínimo para realização das reuniões é a presença de 

maioria simples dos membros do CLP. 

Art. 16º - O membro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões não consecutivas durante 

o ano sem a devida justificativa por escrito, será desligado do CLP. 

Art. 17º - As deliberações do CLP serão feitas por maioria absoluta ou por consenso entre os seus 

membros. 

§1º - O Coordenador designará um ou mais membros para a relatoria dos temas sob análise; 

§2º - Cabe ao Coordenador o voto de desempate. 

Art. 18° - Aos membros do Comitê que desempenham atividades diretas ao paciente, terão seis 6 

horas da carga horária mensal destinadas exclusivamente ao desempenho de suas funções no CLP 

e dispensados da escala de serviço nesse período. 

Art. 19° - Atuar conjuntamente com a Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele 

para prevenção de lesões evitáveis. 

Art. 20° - Atuar conjuntamente com o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente para garantia 

de suporte à sua segurança física e psicológica durante o período de internação hospitalar. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas 
Procedime

ntos 
Agentes Prazos 

1 Criação do Comitê 

de Gerenciamento 

de Pacientes com 

Risco para Longa 

Permanência 

Hospitalar 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução 

da Alta 

Gestão do 

HEMU 

Alta 

Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o Regimento 

Interno do Comitê. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações do Comitê 

Análise e 

discussão 

sobre o 

conteúdo 

do 

Regimento 

Todos os 

membros 

do Comitê 

Após a indicação 

de todos os 

membros do 

Comitê 

3 Elaborar o Programa 

de Ação para o 

primeiro ano de 

atuação do CLP. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar 

as metas 

anuais e as 

estratégias 

de trabalho 

do CLP 

Todos os 

membros 

do Comitê 

Imediatamente após 

a posse dos 

membros do 

Comitê 

4 Elaborar relatórios de 

avaliação e 

acompanhamento das 

atividades 

desenvolvidas com o 

paciente 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

quanto ao melhor 

cuidado a ser 

prestado a esses 

pacientes 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros 

do Comitê 

Mensalmente 

6 Elaborar programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

pacientes sobre a 

necessidade de 

adotar 

comportamentos 

que visem a 

melhoria da 

qualidade de vida 

desses pacientes 

Por meio de 

reuniões e 

detecção 

das 

demandas 

Membros 

do Comitê 

e da 

Comissão 

de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo Mês 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Comitê ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas 

pelo CLP 

Coordenad

or 

Por demanda 
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8 Definir anualmente 

metas de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

do Comitê e 

normatizações do 

Ministério da Saúde 

e da SES-GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros 

do Comitê 

Anualmente, até o 

mês de dezembro 

do ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência das 

ações do CLP 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de cuidar 

Estimuland

o o 

compromet

imento de 

todos os 

envolvidos 

Membros 

do Comitê 

Permanente 

 

 

3.25. Comissão Intra-Hospitlar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes-CIHDOTT 

 

 

COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA 

TRANSPLANTES 

Finalidade: 

A quantidade de pessoas inscritas para transplantes no Brasil cresce a cada ano, enquanto a 

quantidade de pessoas transplantadas é muito pequena. Dessa forma, o Brasil se organizou para 

criar um sistema nacional que possa acolher e atender a essa população necessitada. O Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu tem a função de integrar esses sistema de modo a ampliar 

a rede de saúde pública e melhorar a acessibilidade a órgãos e tecidos na região. 

 

Constituição Básica: 

I - Coordenador Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante; 

II - Vice-Coordenador; 

III - Técnico(a) de enfermagem; 

IV - Representante do setor administrativo  
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º - Este regimento atende à determinação da Portaria GM/MS nº 1752/2005 que determina 

que todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos constituam a 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e de acordo com Lei 

nº 9.434/1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplante e tratamento. Atende ainda o Decreto nº 2.268/1997, que regulamenta essa Lei. 

Atende à Lei nº 10.211/2001, que altera dispositivos da Lei nº 9.434/1997, além da Portaria 

GM/MS nº 3.407/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre as atividades de transplante e 

dispõe sobre a Coordenação Nacional de Transplantes. 

Art. 2º - A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - 

CIHDOTT do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, gerido pelo Instituto 

Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC se destina a coordenar todo o processo de captação de 

órgãos, incluindo os potenciais doadores, abordagem adequada e respeitosa dos familiares, 

comunicação eficaz com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, além de 

ampliar quantitativa e qualitativamente a captação de órgãos. 

Art. 3º - A CIHDOTT do HEMU será criada por Portaria do Diretor Geral e estará diretamente 

vinculada à Diretoria Técnica. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ 

Art. 4º - O Comitê terá a seguinte composição: 

I - Coordenador Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante; 

II - Vice-Coordenador; 

III - Técnico(a) de enfermagem; 

IV - Representante do setor administrativo 
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CAPÍTULO III 

DAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIAS 

Art. 5º - À CIHDOTT compete: 

I - Organizar o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu no que concerne a todo o processo 

de captação e doação de órgãos; 

II - Identificar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital; 

III - Orientar as equipes quanto à necessidade de diagnóstico de morte encefálica, conforme a 

Resolução CFM nº 2.173/2017; 

IV - Padronizar fluxos quanto à abordagem de familiares sobre a possibilidade de doação de 

córneas e outros tecidos de seus parentes falecidos; 

V - Articular com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado de Goiás 

(CNCDO) de modo a tornar eficiente todo o processo de doação e captação de órgãos e tecidos; 

VI - Articular suas ações educativas com a Comissão de Educação Continuada do HEMU visando 

treinamento e atualização das equipes sobre questões técnicas e psicológicas; a organização interna, 

estadual e nacional dos mais variados aspectos da doação e transplantes de órgãos e tecidos; 

VII - Tornar o trabalho da CIHDOTT visível a todos os funcionários das diversas unidades do 

hospital e disponibilizar essas equipes recursos diagnósticos necessários para atender aos casos de 

possível doação; 

VII - Capacitar os funcionários do HEMU para a adequada entrevista familiar de solicitação e 

doação de órgãos e tecidos. 

VIII - Identificar os recursos diagnósticos disponíveis na instituição, necessários para a avaliação 

do possível doador de órgãos e/ou tecidos; 

IX - Articular-se com os profissionais de saúde encarregados do diagnóstico de morte encefálica e 

manutenção de potenciais doadores, objetivando a otimização do processo de doação e captação de 

órgãos e tecidos; 

X - Organizar, no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação 

de órgãos e tecidos; 

XI - Garantir uma adequada entrevista familiar para solicitação da doação; 

XII - Avaliar a capacidade do HEMU quanto à sua potencialidade da captação de órgãos e tecidos 

e buscar parcerias para correção de possíveis fragilidades relativas a essa área; 
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XIII - Definir, juntamente com o Diretor Técnico do HEMU, os indicadores de qualidade, com base 

no número de potenciais doadores na instituição, considerando as suas características; 

XIV - Definir os parâmetros a serem adotados no acompanhamento das metas da contratualização 

e encaminhar à SES-GO os indicadores de desempenho estabelecidos para o hospital; 

XV - Adotar estratégias para otimizar a captação de órgãos e tecidos, estabelecendo metas de 

atuação com prazo determinado; 

XVI - Promover programas de educação/sensibilização continuados dirigidos à comunidade; 

XVII - Estabelecer critérios de eficiência possibilitando análise de resultados. 

XVIII - Elaborar manual de atribuições, rotinas e responsabilidades; 

XIX - Conservar os registros de suas atividades (relatórios diários, formulários, atas de reuniões, 

documentos de notificações e doações etc); 

XX - Encaminhar relatórios trimestrais à CNCDO; 

XXI - Supervisionar todo o processo iniciado, desde a identificação do doador, incluindo a retirada 

de órgãos e/ou tecidos, a entrega do corpo do doador à família. É de responsabilidade do Banco de 

Olhos e da CNCDO a guarda e conservação e encaminhamento dos órgãos e tecidos captados; 

XXII - Fazer o acolhimento às  famílias  doadoras  durante todo o processo de doação no âmbito 

da instituição; 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 6º - A CIHDOTT possui autonomia decisória em suas atividades. 

Art. 7º - A CIHDOTT deve tomar ciência e promover o registro de todos os casos de possíveis 

doadores de órgãos e tecidos com diagnóstico de morte encefálica e/ou de parada cardio-

respiratória, mesmo que a doação não seja efetivada. 

Art. 7º - A CIHDOTT do HEMU deverá estar devidamente cadastrada na CNCDO do Estado de 

Goiás para constar na lista do Sistema Nacional de Transplantes - SNT. 

Art. 8º - A direção do hospital deve prover área física constituída e equipamentos adequados para 

o funcionamento da CIHDOTT e definir carga horária dos membros da Comissão. 

Art. 9° - Os membros da Comissão não devem ser integrantes de equipe de transplante e/ou 

remoção de órgãos ou tecidos ou integrar equipe de diagnóstico de morte encefálica. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO 

 

Art. 10 - São atribuições do(a) Coordenador(a) 

I - Convocar e deliberar reuniões ordinárias e extraordinárias. 

II - Destituir e substituir qualquer membro da comissão em caso de não comparecimento a 3  (três)  

reuniões  consecutivas ou 5 durante o ano sem justificativa prévia. 

III - Determinar ao vice-coordenador Comissão que o represente, em caso de impossibilidade de 

comparecimento do mesmo. 

Art. 11 - O coordenador deverá ter certificação de Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, ministrado pelo Sistema Nacional 

de Transplante (SNT) ou pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do 

Estados de Goiás, validado pelo SNT. 

Art. 12 - O coordenador da CIHDOTT deverá ser nomeado pelo diretor técnico do hospital, por 

ato formal, o qual poderá destituir a qualquer momento com a devida justificativa. 

Art. 13 - São atribuições do(a) Vice-Coordenador(a) 

I - Substituir o Coordenador em suas ausências. 

Art. 14 - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da CIHDOTT. 

Art. 15º - Compete aos membros da Comissão: 

I - Proteção à dignidade e à imagem dos pacientes e familiares envolvidos no processo de doação 

de órgãos e tecidos; 

II - Proteção à dignidade e à imagem dos profissionais envolvidos nas tarefas concernentes à doação 

de órgãos e tecidos; 

III - Sigilo quanto à identidade do doador e sua família; 

Art. 16 - Os expedientes das reuniões da Comissão têm caráter sigiloso. 
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CAPÍTULO VI 

SUBORDINAÇÃO DA CIHDOTT 

Art. 17 - A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu está subordinada à sua Diretoria Técnica e à Central de Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDO) regional Goiás. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 18 - A CIHDOTT se reunirá ordinariamente uma vez ao mês com todos os membros da 

comissão presentes ou, no mínimo, com a presença do(a) Coordenador, Vice-Coordenador(a) e um 

terceiro membro. 

Art. 19 - Em caso de ocorrência de óbito de qualquer natureza, deverá se preenchida a ficha de 

identificação de potencial doador, que virá anexa ao atestado de óbito; em caso de não haver contra 

indicação para doação de tecidos, os membros da comissão deverão ser comunicados, de acordo 

com escala pré-estabelecida. 

Art. 20 - Em caso de morte encefálica, a CIHDOTT e a CNCDO deverão ser comunicadas após o 

diagnóstico clínico realizado por dois médicos, de acordo com a Resolução CFM n° 1.480, em 8 

de agosto de 1997. 

Art. 21 - Toda a abordagem do familiar deverá ser realizada por um dos membros da CIHDOTT 

e/ou, em caso de impossibilidade, comunicar à CNCDO regional Goiás. 

Art. 22 - O membro  da  CIHDOTT  deverá  preencher  a  ficha  de potencial doador e, se for o 

caso, anotar a causa da recusa de doação. 

Art.. 23 - Em caso de intenção de doação de córnea, o membro da CIHDOTT deverá comunicar o 

fato ao Banco de Olhos. 

Art. 24 - Para o caso de doação de tecidos de doador com coração parado ou a CNCDO em caso 

de doação de órgãos sólidos de doador com morte encefálica. 

Art. 25 - É de responsabilidade da CIHDOTT o acompanhamento do familiar até o término do 

processo dentro da  instituição,  inclusive viabilizar o acompanhamento psicológico em caso de 

necessidade; bem como oferecer ajuda na resolução de outras necessidades que sejam observadas 

durante a abordagem do familiar,  mesmo em  caso de  recusa de doação. 
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Art. 26 - Ao ser notificado é de  responsabilidade  da  CNCDO,  a notificação dos casos de morte 

encefálica. 

Art. 27 - O presente Regimento estará em vigor após a sua aprovação pelo voto da maioria dos 

membros dessa comissão. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

CIHDOTT 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

CIHDOTT 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da Comissão 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros do 

Núcleo 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano de 

atuação do 

CIHDOTT 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e 

as estratégias de 

trabalho da 

Comissão 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros do 

Núcleo 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhament

o das atividades 

desenvolvidas 

pela Comissão 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar 

programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhador e 

comunidade sobre a 

necessidade 

estimular a cultura 

sobre a doação de 

órgãos 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Núcleo e da 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas pela 

CIHDOTT 

Coordenado

r 

Por demanda 

8 Definir 

anualmente 

metas de 

Conforme o 

regimento interno 

da Comissão e 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Núcleo 

Anualmente, até 

o mês de 
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melhorias e suas 

estratégias 

normatizações do 

CFM, do Ministério 

da Saúde e da SES-

GO 

dezembro do 

ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência 

das ações da 

CIHDOTT 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de doação 

de órgãos 

Estimulando o 

comprometime

nto de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.26.  Núcleo Interno de Regulação-3IR 

 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR 

 

Finalidade: 

O Núcleo Interno de Regulação tem por finalidade desenvolver atividades transversais de regulação 

do acesso ao Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, articulando suas ações 

com os pontos de atenção e a Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás 

(SUPCRS) e outras instituições da rede com o intuito de otimizar os recursos assistenciais 

disponíveis na unidade hospitalar. Além disso, fazer a avaliação de indicadores, do fluxo do 

paciente e de casos de permanência prolongada. 

 

Constituição Básica: 

I - Coordenador Médico; 

II - Médico Regulador; 

III - Enfermeiro; 

IV - Técnico de Enfermagem; 

V - Médicos Assistentes Técnicos; 

VI - Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; 

VII - Chefe da Unidade de Regulação Assistencial; 

VIII - Auxiliar administrativo. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE 

 

Art. 1º – O Núcleo Interno de Regulação NIR do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

- HEMU, gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, tem caráter permanente 

e atua como um núcleo de formação multiprofissional e multissetorial. Tem por finalidade trabalhar 

o gerenciamento de leitos no nível hospitalar do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

(HEMU) de forma centralizada. 

Art. 2º – O Núcleo Interno de Regulação - NIR terá seu funcionamento regulamentado por este 

regimento, normas internas do HEMU e pelas bases legais que lhe forem aplicáveis. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 3º – Compete ao Núcleo Interno de Regulação - NIR: 

I - Fortalecer o processo de regulação assistencial atuando juntamente com o Núcleo Interno de 

Regulação - NIR; 

II - Qualificar a informação gerencial intra-hospitalar e fornecer diariamente a situação dos leitos 

hospitalares para que haja a redução do tempo de espera para a internação; 

III - Participar da construção dos protocolos assistenciais para fins da regulação de leitos; 

IV - Juntamente com o hospital, poder contratar novos funcionários para essa área; 

V - Fornecer relatórios mensais com indicadores de movimentação, ocupação de leitos e similares, 

para que possam ser deliberados pela instância colegiada do HEMU; 

VI - Divulgar as deliberações à Comunidade Hospitalar principalmente por meio de boletins 

eletrônicos ou, se necessário, impressos. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

Art. 4º – O Núcleo Interno de Regulação - NIR terá a seguinte equipe multiprofissional operacional: 

I - Coordenador Médico; 

I - Médico Regulador; 
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II - Enfermeiro; 

III - Técnico de Enfermagem; 

IV - Médicos Assistentes Técnicos; 

V - Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; 

VI - Chefe da Unidade de Regulação Assistencial; 

VII - Auxiliar administrativo. 

Parágrafo único – O NIR poderá contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes à instituição, 

com a finalidade de fornecer subsídios técnicos e científicos. 

Artigo 5º – As indicações para integrar o Núcleo Interno de Regulação serão submetidas à 

aprovação da Alta Gestão do HEMU. 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 6º – O(a) Coordenador(a) médico(a) caberá dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do 

NIR, além de: 

I - Coordenar e orientar as ações da equipe em relação a regulação médica assistencial; 

II - Fornecer suporte técnico relacionado a questões médico hospitalares reexaminadas pela equipe 

do NIR cuidando de transferências e permanências prolongadas de pacientes na instituição 

assistencial. 

Parágrafo único. Caso ausente temporariamente, as funções do Coordenador Médico serão 

exercidas interinamente pelo médico regulador, caso os dois sejam impedidos deverá ser eleito um 

membro da NIR pelos seus pares para exercer essa função interinamente. 

Art. 7º – O médico regulador deverá: 

I - Respeitar os regulamentos do HEMU bem como de toda a legislação correlata existente;  

II - Ajudar com o remanejamentos e transferências dos leitos; 

III - Monitorar o fluxo de solicitações e respostas de vagas externas com o objetivo de melhorar o 

fluxo de transferências de pacientes; 

IV - Conferir documentação de solicitação de internação; 

V - Comunicar ao posto de enfermagem a admissão de cada paciente; 

V - Administrar a realização de remanejamentos internos sempre que necessário, tanto nos casos 

de isolamentos quanto na otimização das vagas de acordo com as demandas. 
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Parágrafo único. Caso o(a) médico(a) regulador(a) esteja ausente temporariamente, o médico 

assistente técnico do Pronto Atendimento Clínico ficará responsável pela avaliação técnica da 

solicitação e liberação de vagas em conjunto com enfermeiro ou técnico de enfermagem do Núcleo 

Interno de Regulação. 

Art. 8º – Os enfermeiros do Núcleo Interno de Regulação deverão: 

I - Administrar o fluxo de leitos, monitorando os leitos disponíveis no HEMU e suas destinações, 

bem como acompanhar o fluxo de pacientes nas diversas portas de entrada do HEMU (Pronto 

Atendimento Clínico,  Pronto Atendimento Pediátrico, Pronto Atendimento Ginecológico e 

Obstétrico, Ambulatório); 

II - Para o remanejamento ou não dos mesmos Monitorar e avaliar as possíveis altas ou 

transferência a outros locais de saúde; 

III - Na ausência do médico regulador, o enfermeiro ficará responsável pela gestão de leitos 

devendo contar com o suporte dos demais membros da comissão e auxiliares diversos; 

IV - Realizar o censo físico diariamente; 

V - Conferir documentação de solicitação de internação; 

VI - Comunicar ao posto de enfermagem a admissão de cada paciente 

VII - Redistribuir os leitos em caso de mutirões, campanhas, superlotação e calamidade pública 

quando lhes for ordenado. 

Art. 9º – Os técnicos de enfermagem do Núcleo Interno de Regulação deverão: 

I - Monitorar os leitos disponíveis na instituição e suas destinações; 

II - Monitorar a situação física do leito bem como acompanhar os mesmos e seus fluxos; 

III - Monitorar as respostas de solicitação de vagas externas, com a finalidade de agilizar o fluxo 

de transferência de pacientes; 

IV - Realizar o censo físico diário no horário estabelecido; 

V - Conferir documentação de solicitação de internação; 

VII - Comunicar ao posto de enfermagem a admissão de cada paciente; 

VIII - Orientar a realização de remanejamentos internos, quando necessário, tanto nos casos de 

isolamentos quanto na otimização das vagas de acordo com as demandas em conjunto com a equipe 

assistencial na ausência do médico regulador ou enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação; 

IX - Escanear as solicitações enviadas e recebidas na ausência do auxiliar administrativo. 

Art. 10 – Aos médicos Assistentes Técnicos do Núcleo Interno de Regulação: 
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I - Obedecer às regulamentações do hospital. 

Parágrafo único. Considera-se médico assistente técnico o médico plantonista das unidades de 

internação, e pronto atendimentos sendo elas: Unidades de Terapia Intensiva, clínicas médica, 

pediátrica, cirúrgica, ginecológica e obstétrica e Pronto Atendimento Clínico, Pronto Atendimento 

Pediátrico e Pronto Atendimento Ginecológico e Obstétrico 

Art. 11 – O chefe responsável de Regulação e Avaliação em Saúde do Núcleo Interno de Regulação 

deverá: 

I - Em sua relações internas e externas, representarão o Núcleo Interno de Regulação; 

II - Controlar os prazos legais e regimentais que dizem respeito aos processos que devam ser 

reexaminados pela equipe do NIR; 

III - Prover o cumprimento das diligências definidas; 

IV - Prestar assistência em atividade de auditoria, demandas e/ou documentos oriundos de órgãos 

de controle, referentes à regulação de leitos ou à conduta dos profissionais que compõem o NIR; 

V - Solicitar dos outros profissionais ou chefias um parecer quando houver necessidade; 

VI - Indicar melhorias processuais de trabalho para otimização das atividades do núcleo; 

VII - Manter a equipe informada e oferecer orientação para a atuação em consonância com os 

serviços ofertados pelo hospital por meio de instrumento formal de contratualização; 

VIII - Zelar pelo funcionamento dos fluxos regulatórios de acordo com o preconizado pela Política 

Nacional de Regulação; 

IX - Prover o cumprimento das diligências determinadas; 

X - Colaborar com a indicação de novos membros do NIR. 

Art. 12 – O membro chefe da Unidade de Regulação Assistencial do Núcleo Interno de Regulação 

deverá: 

I - Representar o Núcleo Interno de Regulação  em suas relações internas e externas; 

II - Manter o controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam ser 

reexaminados pela equipe do Núcleo Interno de Regulação; 

III - Providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 

IV - Auxiliar em atividades de auditoria ou demandas e/ou documentos oriundos de órgãos de 

controle, referentes à regulação de leitos ou à conduta dos profissionais que compõem o NIR; 

V - Solicitar parecer de outros profissionais ou chefias quando o grupo identificar a necessidade; 

VII - Sugerir melhorias no processo de trabalho para otimização das atividades do núcleo; 
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VIII - Gerenciar folha de frequência de toda equipe do NIR; 

IX - Gerenciar escalas de folgas e férias, em conjunto com a Gerência de Enfermagem em casos 

de enfermeiros e técnicos de enfermagem; 

X - Indicar os novos membros do Núcleo NIR; 

XI - Informar e orientar a equipe a atuar em consonância com os serviços ofertados pelo hospital 

por meio do instrumento formal de contratualização; 

XII - Elaborar relatórios das atividades do NIR; 

XIII - Indicar os novos membros do Núcleo Interno de Regulação; 

XIV - Elaborar, em conjunto com enfermeiro regulador ou enfermeiro líder de equipe, 

Procedimentos Operacionais Padrão - POP referente aos processos de trabalho do Núcleo; 

XV - Coordenar e orientar o trabalho do auxiliar administrativo em relação às pautas de reunião, 

atas, memorandos, organização de documentos em geral e rotina administrativa; 

XVI - Reunir documentos oficiais do Núcleo Interno de Regulação (atas assinadas, Procedimentos 

Operacionais Padrão - POP publicados, memorandos etc) sempre que houver solicitação da gestão 

do hospital, auditoria ou de órgão externo. 

Art. 13 – O auxiliar administrativo do Núcleo Interno de Regulação deverá: 

I - Checar documentação de solicitação de internação; 

II - Controlar envio e recebimento de solicitações; 

III - Gerenciar a organização das solicitações enviadas e recebidas; 

IV - Gerenciar escaneamento das solicitações enviadas e recebidas; 

V - Verificar informações de cadastro dos pacientes já matriculados na instituição; 

VI - Requisitar prontuário junto ao Serviço de Documentação Médica, quando necessário; 

VII - Arquivar toda a documentação referente à regulação (Solicitações de internação, 

Memorandos, Atas, entre outros); 

VIII - Protocolar todos os documentos; 

IX - Prescrever e assinar atas de reuniões do NIR, até 2 dias úteis após sua realização; 

X - Realizar convocação dos membros para reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo pré 

determinado o envio da pauta pelo chefe da unidade de Regulação Assistencial, Chefe do Setor de 

Regulação e Avaliação em Saúde ou Coordenador Médico do Núcleo Interno de Regulação; 

XI - Realizar solicitação de materiais de consumo; 

X - Organizar o serviço; 
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XI - Acatar outras funções determinadas pelo Chefe da Unidade de Regulação, Chefe do Setor de 

Regulação e Avaliação em Saúde ou Coordenador Médico do NIR. 

Parágrafo único – No início das reuniões, na ausência do auxiliar administrativo, será eleito um 

membro pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 14 – O Núcleo Interno de Regulação - NIR atuará na regulação dos leitos do HEMU em todas 

as especialidades. Os seguintes parâmetros são essenciais para melhor utilização dos leitos: 

I - Definição de critérios de internação e Alta; 

II - Protocolos clínicos de Assistência; 

III - Quando for necessária internação hospitalar, deverá ser feita no leito apropriado (diagnóstico 

e complexidade) e por uma permanência adequada (a menor necessária para diagnóstico e 

terapêutico); 

IV - Rapidez nos resultados de exames e procedimentos necessários; 

V - Projetar a alta desde o momento da internação (plano terapêutico); 

VI - Aprimoramento da qualidade da informação disponível e monitoramento de indicadores, 

como: demanda, movimentação de leitos, eficiência, etc; 

VII - Atenção integrada com o cuidado do paciente; 

VIII - Os leitos serão readaptados em casos de epidemias para melhor satisfazer às necessidades 

da população. 

Parágrafo Único. Após reorganização interna e verificada a disponibilidade de leitos, as vagas serão 

reguladas de acordo com o que consta dentro da nossa grade de referência e contratualização, desde 

que respeitada nossa capacidade operacional, salvo os casos regulados como VAGA ZERO. 

Art. 15 – As ferramentas do processo de trabalho que tem contabiliza informações sobre o fluxo 

de entrada e saída de pacientes no hospital: 

I - Normas internas; 

II - Procedimentos operacionais padrão – POP; 

III - Protocolos clínicos assistenciais definidos pelas especialidades ou unidades assistenciais; 

IV - Censo das unidades de internação elaborados pelos enfermeiros assistenciais; 

V - Controle de solicitações recebidas; 
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VI - Mapa de leitos; 

VII - Indicadores Hospitalares; 

VIII - Indicadores públicos gerais e quaisquer outros que forem necessários. 

Art. 16 – A agenda e rotina do Núcleo Interno de Regulação será: 

I - As reuniões do NIR serão realizadas ordinariamente uma vez ao mês, em local e horário pré-

estabelecido, de acordo com a conveniência padronizada de seus membros, devendo estes, serem 

comunicados com no mínimo dois dias de antecedência; 

II - Reuniões Ordinárias devem ser convocadas a pedido da Alta Gestão do HEMU e por qualquer 

membro do NIR, de acordo com a urgência da matéria devendo ser convocadas com no mínimo 1 

dia de antecedência; 

III - As reuniões serão presididas pela pessoa em cargo do NIR; 

IV - Quando necessário, poderão ser convocados membros temporários para as reuniões; 

V - As convocações deverão ser feitas pelo Auxiliar administrativo ou por seu substituto quando 

houver; 

VI - O quorum mínimo deverá ser de, ao menos, metade dos membros da NIR e quando houver 

votação será de maioria simples, cabendo ao chefe da reunião o voto de desempate. 

VII - Todas as reuniões deverão ser lavradas as atas que terão todo o conteúdo da reunião 

juntamente com a lista de presentes. 

VIII - Caso o membro da reunião falte 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas sem 

justificativa prévia ele será automaticamente desligado cabendo ao NIR indicar seu sucessor. 

Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o Núcleo Interno de 

Regulação por voto da maioria, poderá alterar este artigo. 

 

CAPÍTULO VI  

DISPOSITIVOS FINAIS 

 

Art. 17 – O NIR poderá estabelecer normas adicionais a este documento. 

Art. 18 – Os membros poderão requerer, a qualquer tempo, que o chefe do setor de regulação e 

avaliação, chefe da unidade assistencial e coordenador médico solicitem o encaminhamento ou 

diligências de processos ou de consultas a outras pessoas ou instituições públicas ou privadas para 

solução dos assuntos que lhes forem distribuídos. 



 

426 
 

Art. 19 – Os casos omissos referentes à matéria do Núcleo Interno de Regulação - NIR serão 

resolvidos pelo próprio núcleo, em conjunto com a Alta Gestão do HEMU. 

Art. 20 – Este documento entrará em vigor após o protocolo da  Alta Gerência do HEMU. 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação do Núcleo 

Interno de 

Regulação 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

do Núcleo. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações do Núcleo 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros do 

Núcleo 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação do 

NIR 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho do NIR 

Todos os 

membros do 

Núcleo 

Imediatament

e após a posse 

dos membros 

do Núcleo 

4 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

pelo NIR 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros do 

Núcleo 

Mensalmente 

5 Emitir parecer 

sobre as matérias 

que lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações do 

Núcleo ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas pelo 

NIR 

Coordenador Por demanda 

6 Definir 

anualmente metas 

de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

do Núcleo e 

normatizações do 

Ministério da Saúde 

e da SES-GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Núcleo 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano 

precedente 
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7 Zelar pela 

transparência do 

NIR 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de cuidar 

Estimulando o 

comprometimen

to de todos os 

envolvidos 

Membros do 

Núcleo 

Permanente 

 

 

3.27 Comissão de Acidentes com Material Biológico-CAMB 

 

COMISSÃO DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO - CAMB 

 

Finalidade: 

A Comissão de Acidentes com Material Biológico - CAMP cumpre o papel de minimizar os riscos 

provenientes do uso de materiais perfurocortantes entre os funcionários que trabalham direta ou 

indiretamente com o cuidado aos pacientes atendidos pelo Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu e em conformidade com Portaria MTE nº. 1.748/2011, no Anexo III da Norma 

Regulamentadora nº. 32, subitem 32.2.4.16. 

 

Constituição Básica: 

I - Presidente; 

II - Representante da Comissão de Biossegurança; 

III - Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

IV - Representante do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do 

Trabalho; 

V - Representante da Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

VI - Representante da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde; 

VII - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

VIII - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IX - Representante da Gerência Médica; 

X - Representante da Central de Material e Esterilização; 

XI - Representante do Setor de Licitação e Compras. 
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CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

  

Art. 1º - Este Regimento institui a Comissão de Acidentes com Material Biológico - CAMB do 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, gerido pelo Instituto Brasileiro de 

Gestão Compartilhada - IBGC e atende à Portaria MTE nº. 1.748/2011, no Anexo III da Norma 

Regulamentadora nº. 32, subitem 32.2.4.16, que determina que o empregador elabore um Plano de 

Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes. 

  

Art. 2º - A Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com Perfurocortantes do Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU objetiva minimizar os riscos de acidentes com 

os materiais perfurocortantes amplamente utilizados em ambiente hospitalar e que possuem 

potencial de veicular agentes biológicos nocivos à saúde do trabalhador. 

  

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

  

Art. 3º - Compete à Comissão de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes do HEMU: 

I - Centralizar as notificações sobre acidentes de trabalho ocorridos com materiais perfurocortantes 

no hospital; 

II - Investigar os acidentes de trabalho e os comportamentos que levaram à ocorrência do mesmo 

com fins unicamente educativos e preventivos; 

III - Produzir material informativo que contenha instruções que visem reduzir os acidentes de 

trabalho com materiais perfurocortantes; 

IV - Colaborar com a Comissão de Biossegurança, com a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes, com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho, 

com a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde, com a da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar e com a Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde objetivando somar 

esforços na redução de riscos ao profissional; 
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V - Orientar e oferecer suporte técnico às condutas relativas ao uso de materiais e equipamentos 

que possuam algum potencial de risco de contaminação do profissional pelo rompimento da 

integridade de sua pele; 

VI - Elaborar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, 

implementar junto à equipe e atualizar sempre que necessário; 

VII - Atuar em sintonia com a Comissão Permanente de Educação Continuada para provimento de 

treinamentos e qualificação das equipes assistenciais. 

Art. 4º - Compete à CAMB estabelecer as condutas institucionais relativas aos acidentes com 

materiais perfurocortantes reportados pela equipe e analisar as situações em que ocorreram esses 

acidentes e, especificamente: 

I - Situações com maior potencial de provocar lesões de continuidade da pele dentro do ambiente 

hospitalar; 

II - Materiais e procedimentos com maior probabilidade de transmissão de agentes biológicos 

veiculados pelo sangue ou secreções; 

III - Análise da frequência de ocorrência de acidentes com materiais perfurocortantes, levando em 

conta sua classificação, turno em que o acidente ocorreu, tipo de procedimento, contexto, suporte 

da equipe, data e hora do ocorrido, dentre outros; 

III - Tipos de procedimentos que envolvem limpeza, descontaminação ou descarte que contribuem 

para o aumento da ocorrência desse tipo de acidente; 

IV - Quantidade e categoria dos trabalhadores expostos às situações de risco de acidentes com 

materiais perfurocortantes. 

   

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

 Art. 5º - A comissão deve ser constituída, sempre que aplicável, pelos seguintes membros: 

I - Presidente; 

II - Representante da Comissão de Biossegurança; 

III - Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

IV - Representante do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do 

Trabalho; 
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V - Representante da Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

VI - Representante da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde; 

VII - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

VIII - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IX - Representante da Gerência Médica; 

X - Representante da Central de Material e Esterilização; 

XI - Representante do Setor de Licitação e Compras. 

  

CAPÍTULO IV 

DO MANDATO 

  

Art. 6º - O mandato dos integrantes desta Comissão será indeterminado, podendo ser substituído 

algum membro quando a Superintendência desde que este ato seja devidamente justificado. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

 Art. 7º - As reuniões ordinárias terão frequência mensal, com dia e horário definidos em 

calendário anual. 

 Art. 8° - As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão serão realizadas durante o 

expediente normal do hospital, em local apropriado e suas convocações ficarão serão feitas em 

expediente próprio pelo(a) Presidente da CAMB. 

 Art. 9° - As Atas das reuniões devem ter redação clara e sucinta sobre os assuntos abordados, 

serem assinadas pelos presentes, com encaminhamento de cópias para todos os membros e 

arquivadas para consultas e fiscalizações futuras. 

Art. 10 - As reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas a qualquer momento pelos integrantes 

da Comissão e convocadas pelo(a) Presidente, desde que haja denúncia de situação de risco grave 

e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência, ou diante de acidente de 

trabalho grave ou fatal. 
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Art. 11 - A ausência de um membro em 3 reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 5 

reuniões intercaladas no período de um ano implicará em sua exclusão deste Colegiado, sendo 

providenciada sua substituição pelo(a) Presidente. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

  

Art. 12 - Compete aos integrantes da Comissão: 

I - Promover e desenvolver, de forma articulada com todos os setores e atores envolvidos direta ou 

indiretamente no processo de cuidar, ações que minimizem os riscos com lesões derivadas do uso 

de materiais perfurocortantes; 

II - Manter-se atualizado e qualificado quanto às normas e procedimentos para prevenção de 

acidentes com material biológico. 

Art. 13 - São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste regimento ou 

que decorram de suas funções ou prerrogativas: 

I - Convocar e presidir as reuniões; 

II - Representar a Comissão junto às instâncias superiores e demais unidades do hospital, além de 

eventos externos; 

III - Ratificar os documentos e resoluções da Comissão, previamente aprovados nas reuniões 

ordinárias e extraordinárias; 

IV - Providenciar as condições necessárias para a consecução dos trabalhos da Comissão; 

V - Zelar pelo o cumprimento das decisões da Comissão; 

VI - Delegar atribuições aos membros da Comissão; 

V - Fazer cumprir este regimento. 

Art. 14 - Compete ao Vice-Presidente: 

I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. 

Art. 15 - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Atender às solicitações do(a) Presidente; 

II - Acompanhar as reuniões e redigir as Atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos 

membros presentes; 
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III - Encaminhar cópias das atas das reuniões da Comissão, cronograma de atividades e o calendário 

semestral/anual de todas as reuniões, relatórios das atividades desenvolvidas e os indicadores 

mensais determinados pela comissão até o dia 15 do mês seguinte à Diretoria Técnica do HEMU. 

IV - Divulgar as decisões da Comissão a todos os trabalhadores do estabelecimento. 

   

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 16 - Este Regulamento deverá ser analisado, aprimorado e aprovado na primeira reunião após 

constituição da Comissão de Acidentes com Material Biológico. 

Art. 17 - As resoluções da Comissão terão caráter normativo e deverão ser cumpridas por todos os 

integrantes da instituição. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da Comissão 

de Acidentes com 

Material Biológico 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta 

Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o Regimento 

Interno da CAMB. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da Comissão 

Análise e 

discussão sobre 

o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros 

da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o Programa 

de Ação para o 

primeiro ano de 

atuação da CAMB 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da 

CAMB 

Todos os 

membros 

da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar relatórios de 

avaliação e 

acompanhamento das 

atividades 

desenvolvidas pela 

CAMB 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros 

da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

Por meio de 

reuniões e 

Membros 

da 

Comissão 

Até o segundo 

Mês 
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Educação 

Continuada. 

pacientes sobre a 

necessidade de 

adotar 

comportamentos 

que visem à 

segurança do 

paciente 

detecção das 

demandas 

e da 

Comissão 

de 

Educação 

Continuad

a 

7 Emitir parecer sobre 

as matérias que lhes 

forem demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões 

tomadas pelo 

Colegiado da 

CAMB 

Presidente Por demanda 

8 Definir anualmente 

metas de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

da Comissão e 

normatizações do 

Ministério da Saúde 

e da SES-GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros 

da 

Comissão 

Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência das 

ações da CAMB 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de cuidar 

e agentes 

fiscalizadores 

Estimulando o 

comprometimen

to de todos os 

envolvidos 

Membros 

da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.28. Comitê de Compliance 

 

COMITÊ DE COMPLIANCE 

 

Finalidade: 

O Comitê de Compliance cumpre o papel de minimizar os riscos institucionais provenientes de 

condutas inadequadas quanto ao Código de Ética da instituição e da Lei Anticorrupção brasileira. 

Visa estabelecer conformidade de comportamentos e processos de modo a evitar desvios de 

conduta disponibilizando regras práticas e claras, bem como instituindo e incentivando a cultura 

de boas práticas na gestão dos interesses públicos. 

 

 

Constituição Básica: 

I - Presidente; 
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II - Vice-Presidente; 

III - Secretário; 

IV - Apoio Administrativo. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

 

Artigo 1º - O Comitê de Compliance do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, 

gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC é independente e autônomo, 

reportando-se à Alta Gestão, as auditorias internas e externas e aos Recursos Humanos. 

  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2º - O Comitê tem função de aconselhamento sobre as boas práticas institucionais, em 

conformidade com as leis e regulamentos, apoiar medidas de aprimoramento dessas práticas e 

identificar violações dentro das instituições que são objeto do Contrato de Gestão. 

Art. 3° - Destina-se a assegurar que os processos institucionais sejam conduzidos de forma íntegra 

e ética, em conformidade com os parâmetros da Lei Anticorrupção brasileira e demais legislações, 

Código de Conduta e controles internos. 

  

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 4º - Compete ao Comitê de Compliance: 

I - Promover uma cultura de integridade tanto no IBGC quanto no HEMU, com base em valores 

éticos e no Código de Conduta, disponibilizando regras claras e práticas; 

II - Fiscalizar, exigir e garantir o cumprimento das legislações, do Código de Conduta e demais 

políticas da SES-GO e do Governo do Estado de Goiás; 
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III - Estabelecer parcerias confiáveis de modo a garantir o correto uso de recursos e bens da 

instituição gerida; 

IV - Atuar em parceria com a Comissão de Educação Continuada para capacitação dos gestores, 

equipes de apoio e equipes assistenciais tendo em vista a manutenção das condutas éticas, 

garantindo que a cultura de Compliance seja a base da estratégia, metas e objetivos das duas 

instituições; 

V - Acompanhar os riscos chave de Compliance, garantindo a priorização das estratégias de 

Compliance e valores éticos sejam ponto central nas condutas institucionais; 

VI - Receber as denúncias e analisá-las, conduzindo investigações e apurando fatos; 

VII - Estabelecer regras complementares ao Código de Ética da instituição e decidir pelas medidas 

e penalidades cabíveis em se tratando de desvios éticos; 

VIII - Sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração 

Pública Estadual, Federal ou empresas nacionais ou internacionais; 

IX - Realizar apontamentos à Alta Gestão do HEMU e à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 

sobre possíveis situações de conflito de interesses e de condutas praticadas em desrespeito às leis 

e/ou Código de Conduta da instituição; 

X - Deliberar sobre a execução e aplicação do contrato de Indenidade dos administradores 

decorrente de ato praticado ou fato ocorrido em razão do seu mandato no exercício das atribuições 

que ao mesmo competem, provendo, inclusive, o pagamento de quaisquer despesas no âmbito do 

referido contrato. Caso o administrador envolvido seja um membro do Comitê de Compliance, o 

Conselho deverá deliberar sobre a execução e aplicação do referido contrato. 

XI - Definir os nomes dos profissionais com os quais a companhia celebrará Contrato de 

Indenidade. Caso o indicado seja membro do Comitê, deverá abster-se de votar nessa matéria. 

  

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Artigo 5º. Os membros do Comitê serão indicados pela Alta Gestão do Hemu e o Comitê terá a 

seguinte composição: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 
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III - Secretário; 

IV - Apoio Administrativo. 

Artigo 6º - É vedada a participação de membros do Conselho Fiscal do IBGC na composição do 

Comitê. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 6º. Ao(à) Presidente compete: 

I - Apresentar o calendário anual de reuniões ordinárias; 

II - Convocar as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, quando necessário; 

III - Presidir e coordenar as reuniões e as ações do Comitê; 

IV - Prestar contas à Alta Gestão do HEMU sobre as trabalhos conduzidos pelo Comitê; 

V - Representar o Comitê perante a Direção do HEMU e junto ao IBGC ou qualquer qualquer outro 

órgão quando necessário; 

VI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

Art. 7° - Compete ao(à) Vice-Presidente: 

I - Substituir o(a) Presidente em suas ausências. 

Art. 8° - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do Comitê; 

II - Auxiliar o(a) Presidente na elaboração dos calendários e agendas; 

III - Encaminhar a convocação das reuniões ao integrantes do Comitê; 

IV - Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões em Ata e colher as devidas assinaturas 

e manter os registros sob sua guarda; 

V - Disponibilizar cópias das atas das reuniões e outros documentos correlatos aos membros do 

Comitê; 

VI - Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pelo Comitê;  

 

Artigo 9º - Em caso de vacância definitiva de algum dos cargos do Comitê, um novo integrante 

deverá ser indicado pela Alta Gestão do HEMU. 
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CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES 

Artigo 10º - É dever de cada integrante: 

I - Atuar com a máxima independência e lisura, visando o cumprimento dos objetivos do Comitê 

de Compliance; 

II - Manter sigilo sobre as informações geradas em reuniões ou processos investigativos, devendo 

prestar conta aos membros sindicantes (quando houver) ou autoridades conforme o Código de Ética 

e a legislação vigente no país; 

III - Observar e respeitar o Código de Ética da instituição e legislação vigente e envidar os melhores 

esforços para o consecução e adoção das boas práticas de Governança Corporativa; 

IV - Declarar seu impedimento em qualquer discussão e/ou deliberação de matéria que for 

submetida à sua apreciação, na qual tenha interesse particular ou conflitante com a instituição 

gestora ou a instituição gerida, abstendo-se de participar das discussões e de votar; 

V - Comunicar ao(à) Presidente do Comitê quaisquer processos e/ou inquéritos administrativos ou 

judiciais em que seja parte; 

VI - Buscar conhecimentos sobre os negócios da instituição gestora e da instituição gerida, suas 

operações e riscos. 

  

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

 

Artigo 11 - Os membros do Comitê de Compliance terão mandato de 3 anos, sendo permitida sua 

recondução ao cargo, podendo, ainda, serem substituídos a qualquer tempo por decisão da Alta 

Gestão do HEMU. 

 
CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 12 - O Comitê reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e se instalará com a maioria 

absoluta de seus integrantes; 
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Artigo 13 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas, por escrito, pelo 

Coordenador, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, sendo admitida a convocação por 

correio eletrônico (e-mail). As convocações deverão indicar a data, a hora, o local e a ordem do dia 

da reunião. 

Artigo 14 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão validamente, independentemente de 

convocação, caso se verifique a presença da maioria dos membros do Comitê, e desde que as 

deliberações tenham sido aprovadas pela totalidade dos presentes. 

Artigo 15 - É facultada a participação em reuniões do Comitê por videoconferência e as 

deliberações serão consideradas válidas para todos os efeitos legais. Os membros que não estiverem 

fisicamente presentes durante as reuniões, deverão assinar a respectiva ata em ocasião posterior. 

Parágrafo Único. O integrante que participar de forma remota deve impedir que terceiros assistam 

à reunião. 

Artigo 16 - O(A) Presidente do Comitê de Compliance deverá Consultores, Diretores, ou 

colaboradores para participar de reunião, quando essa presença for necessária para auxiliar nos 

trabalhos do Comitê. Os convidados não terão poder deliberativo e participarão apenas da parte da 

reunião em que foi convocado para tecer opiniões ou comentários sobre o assunto em pauta. 

Artigo 17 - O Comitê pode se utilizar do trabalho de especialistas para assessoramento. 

Artigo 18 - As recomendações do Comitê serão tomadas pela maioria de votos 

Parágrafo 19 - Eventuais dissidências e respectivos fundamentos deverão constar nas atas. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 20 - O presente Regimento poderá ser alterado pelo Comitê, mediante proposta de qualquer 

um de seus integrantes e com aprovação da maioria. 

Artigo 21 - As omissões deste Regimento e dúvidas de interpretação serão submetidas ao Comitê 

para resolução. 

Artigo 22 - Este Regimento abrange o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada e o Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação do 

Comitê de 

Compliance 

Para iniciar as 

atividades e deliberar 

as pautas pertinentes  

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno do 

Comitê. 

O Regimento Interno 

norteia as ações do 

Comitê 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros do 

Comitê 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros do 

Comitê 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano 

de atuação do 

Comitê 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando uma 

visão prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho do 

Comitê 

Todos os 

membros do 

Comitê 

Imediatamente 

após a posse 

dos membros 

do Comitê 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanham

ento das 

atividades 

desenvolvida

s pelo Comitê 

Prover à Alta 

Governança do HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao processo 

decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros do 

Comitê 

Mensalmente 

6 Elaborar 

programa de 

palestras 

junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Estimular a 

conscientização dos 

trabalhadore e 

pacientes sobre a 

necessidade de adotar 

comportamentos que 

visem à segurança do 

paciente 

Por meio de 

reuniões e 

detecção das 

demandas 

Membros do 

Comitê de 

Compliance 

e do Comitê 

de Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 

7 Emitir 

parecer sobre 

as matérias 

que lhes 

forem 

demandadas 

Conforme deliberações 

do Comitê ou de outras 

fontes demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pelo Colegiado do 

Comitê 

Presidente Por demanda 

8 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e 

suas 

estratégias 

Conforme o regimento 

interno do Comitê, 

Código de Ética da 

Instituição e legislação 

vigente no país 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros do 

Comitê 

Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência 

das ações do 

Comitê 

Para fácil acesso a aos 

agentes fiscalizadores 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Membros do 

Comitê 

Permanente 
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3.29.  Comissão de Processamento de Produtos e Saúde -CPPS 

 

COMISSÃO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS E SAÚDE - CPPS 

 

Finalidade: 

Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas para o 

funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à 

segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Resolução - RDC n° 15, de 15 de março de 

2012 

 

Constituição Básica: 

I - Representante da diretoria do HEMU; 

II - Chefe da Central de Material e Esterilização; 

III - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IV - Representante da equipe médica; 

V - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

IV - Representante do laboratório 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art.1º - A Comissão de Processamento de Produtos e Saúde - CPPS do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU, gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Estratégica - IBGC tem 

a função de garantir a Resolução RDC n° 15, de 15 de março de 2012 que estabelece as condições 

para as boas práticas relacionadas ao processamento de produtos para a Saúde. 
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO COMISSÃO 

 

Art. 2° - A Comissão deve ser composta por funcionários de reconhecido saber e competência 

profissional: 

I - Representante da diretoria do HEMU; 

II - Chefe da Central de Material e Esterilização; 

III - Representante da Gerência de Enfermagem; 

IV - Representante da equipe médica; 

V - Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

IV - Representante do laboratório 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 

 

Art. 3º - São atribuições da CPPS: 

I - Definir os produtos para saúde a serem processados no CME ou que devem ser encaminhados a 

serviços terceirizados contratados; 

II - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde, equipamentos e insumos a 

serem utilizados no processamento de produtos para saúde; 

III - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde a serem processados pelo 

CME; 

IV - Analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos 

propostos pelo responsável pelo CME; 

V - Fiscalizar a realização da qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de 

desempenho para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de 

produtos para saúde; 

VI - Garantir que o processamento de produtos para saúde tenha infraestrutura adequada para o 

funcionamento adequado da CME; 

VII - Fiscalizar se são obedecidos os corretos procedimentos de recepção, limpeza, inspeção, 

preparo e acondicionamento dos produtos para a saúde; 
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VIII - Fiscalizar se os padrões de desinfecção química, esterilização estão em conformidade com 

as normas técnicas; 

IX - Verificar se as condições de armazenamento dos produtos esterilizados seguem as normas 

técnicas; 

X - Inspecionar periodicamente os veículos de transporte para garantia de que obedecem as normas 

técnicas; 

XI - Prover a capacitação dos profissionais que atuam na CME; 

XII - Fiscalizar a realização do controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua 

responsabilidade, por meio de indicadores; 

XIII - Garantir que a aquisição dos equipamentos e insumos destinados ao processamento sejam os 

previamente padronizados pela instituição; 

XIV - Participar da definição do dimensionamento e da qualificação dos profissionais para atuação 

na CME; 

XV - Buscar contínua atualização das inovações tecnológicas relacionadas às todas as etapas do 

processamento de produtos para saúde; 

XVI - Definir os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos sob 

responsabilidade da Comissão. 

XVII - Manter registros das reuniões realizadas e decisões tomadas. 

 

CAPÍTULO III 

DAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º - A Central de Material e Esterilização do HEMU é classificada CME Classe II. 

§ 1º Ele deve realizar o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos 

de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. 

§ 2º O CME só poderá processar produtos compatíveis com a sua capacidade técnica operacional. 

Art. 5º - A responsabilidade pelo processamento dos produtos para a saúde é do Responsável 

Técnico. 

Art. 6º - O CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para saúde 

regularizados junto à Anvisa. 
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Art. 7° - Na CME do HEMU é proibido processar produtos para saúde oriundos de procedimentos 

realizados em animais. 

Art. 8° - Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de 

esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo. 

Art. 9° - Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, 

ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza. 

Parágrafo único. produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e 

inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, 

com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária, ou por processo físico de 

termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente; 

Art. 10 - Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser 

submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a 

base de aldeídos. 

Art. 11 - Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, 

ao processo de limpeza. 

Art. 12 - O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para 

a área limpa. 

Art. 13 - A limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição de 

produtos para saúde devem ser realizados pelo CME do HEMU. 

Parágrafo único. O processamento de produtos para saúde não críticos pode ser realizado em outras 

unidades do serviço de saúde desde que de acordo com Procedimento Operacional Padronizado - 

POP definido pelo CME. 

Art. 14 - Todos os produtos para saúde que não pertençam ao serviço e que necessitem de 

processamento antes da sua utilização devem obedecer às determinações do CME. 

Art. 15 - Cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde deve 

seguir Procedimento Operacional Padrão - POP elaborado com base em referencial científico 

atualizado e normatização pertinente. 

Parágrafo único. O POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível para consulta. 

Art. 16 - O CME deve possuir um Profissional Responsável de nível superior, para a coordenação 

de todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, de acordo com 

competências profissionais definidas em legislação específica. 
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Parágrafo único. O responsável pelo CME do HEMU deve atuar exclusivamente nesta unidade 

durante sua jornada de trabalho. 

Art. 17 - Os profissionais da CME e da empresa processadora devem receber capacitação específica 

e periódica nos seguintes temas: 

I - classificação de produtos para saúde; 

II - conceitos básicos de microbiologia; 

III - transporte dos produtos contaminados; 

IV - processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, 

esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes; 

V - monitoramento de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos; 

VI - rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para saúde; 

VII - manutenção da esterilidade do produto. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 18 - Compete ao(à) Coordenador(a) da CPPS: 

I - Dirigir as reuniões; 

II - Garantir que os Responsáveis técnicos tenham qualificação para o processamento de Produtos 

em Saúde; 

II - Consolidar as informações produzidas pela Comissão; 

III - Expedir documentos; 

III - Distribuir funções e tarefas de pesquisa e relatoria; 

IV - Manter a ordem para bom andamento dos trabalhos; 

V - Coordenar ações dos membros da Comissão para organizar e facilitar o trabalho. 

Art. 19 - Compete ao(à) Vice-Coordenador(a): 

I - Substituir o Coordenador em suas ausências. 

Art. 20 - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da CPPS. 

Art. 21 - Compete aos membros da Comissão: 

I - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 
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II - Atender ao chamado do(a) Coordenador(a) para a realização de inspeções periódicas em todo 

o ciclo de processamento de produtos em saúde; 

III - Participar de grupos de trabalho; 

IV - Fazer relatoria de temas que lhes forem atribuídos. 

Art. 22 - Conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, deverão ser comunicados em reunião a todos 

os integrantes da Comissão. 

Parágrafo único. Caso o membro da Comissão represente uma área que está em votação, este deve 

se declarar impedido a este ato ou, se identificado conflito de interesse pelo Coordenador, ele deve 

ser comunicado de seu impedimento. 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

 

Art. 23 - O mandato dos membros da CPPS terá a duração de 3 anos, podendo haver recondução 

aos cargos. 

Parágrafo único. A Alta Gestão do HEMU poderá destituir qualquer membro da Comissão desde 

que este ato seja devidamente justificado. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 24 - As reuniões ordinárias da CPPS serão mensais e as extraordinárias ocorrerão sempre que 

houver urgência da matéria a ser analisada. 

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Coordenador ou pelo 

Diretor Geral do Hospital. 

Art. 25 – O cronograma das reuniões será anual e produzido no mês de dezembro do ano anterior. 

Parágrafo único. Todos os integrantes da Comissão deverão receber a pauta das reuniões ordinárias 

com 48 horas de antecedência, sendo que o mesmo se aplica às reuniões extraordinárias; 

Art. 26 - Considerar-se-á que o quórum mínimo para realização das reuniões é a presença de maioria 

simples dos membros da CPPS. 
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Art. 27 - O membro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões não consecutivas durante 

o ano sem a devida justificativa por escrito, será desligado da CPPS. 

Art. 28 - As deliberações da CPPS serão feitas por maioria absoluta ou por consenso entre os seus 

membros. 

§1º - O Coordenador designará um ou mais membros para a relatoria dos temas sob análise; 

§2º - Cabe ao Coordenador o voto de desempate. 

Art. 29 - Aos membros da Comissão que desempenham atividades diretas ao paciente, terão seis 6 

horas da carga horária mensal destinadas exclusivamente ao desempenho de suas funções na CPPS 

e dispensados da escala de serviço nesse período. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES  

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Processamento 

de Produtos em 

Saúde 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes  

Resolução da 

Alta Gestão do 

HEMU 

Alta Gestão 

do HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão. 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da 

Comissão 

Análise e 

discussão sobre o 

conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a 

indicação de 

todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano de 

atuação da 

CPPS. 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da CPPS 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanhament

o das atividades 

desenvolvidas 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e 

emissão de 

pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

6 Elaborar 

programa de 

palestras junto à 

Comissão de 

Educação 

Continuada. 

Cumprir o 

programa de 

treinamento 

estabelecido na 

RDC 15/2012 

Por meio cursos e 

palestras 

Membros da 

CPPS e da 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Até o segundo 

Mês 
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7 Emitir parecer 

sobre as 

matérias que 

lhes forem 

demandadas 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pela CPPS 

Coordenador Por demanda 

8 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e suas 

estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

da Comissão e 

normatizações do 

Ministério da 

Saúde e da SES-

GO 

Através de 

reuniões 

ordinárias 

Membros da 

Comissão 

Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do 

ano precedente 

10 Zelar pela 

transparência da 

CPPS 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

auditorias e 

fiscalizações 

Estimulando o 

comprometiment

o de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 

 

 

3.30 Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer-CR SINC  

 

COMISSÃO REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER - CR SINC 

 

 Finalidade: 

 

Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer tem como objetivo de reduzir a 

mortalidade e sequelas causadas pelo câncer bem como a incidência de alguns tipos dessa doença, 

bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portadores de câncer por meio de 

ações  de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos, de 

acordo com a Lei. 

Constituição Básica: 

I - Presidente e seu respectivo Suplente; 

II - Secretário-Executivo e seu respectivo Suplente; 

III - Apoio administrativo 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer - CR SINC do Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão 

Compartilhada - IBGC tem como objetivo de reduzir a mortalidade e sequelas causadas pelo câncer 

bem como a incidência de alguns tipos dessa doença, bem como contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos portadores de câncer por meio de ações  de promoção, prevenção, detecção 

precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. 

Art. 2º - a CR SINC, que terá por finalidade a alimentação do Sistema Nacional de Informação de 

Câncer (SISCAN). 

Art. 3º -  A CR SINC terá seu funcionamento regulamentado por este regimento, normas internas 

do HEMU e pelas bases legais que lhe forem aplicáveis. 

Art. 4º - A Comissão reconhece o câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta 

de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 

Art. 5º - A CR SINC deve utilizar as informações do SISCAN. 

Art. 6° - A Comissão Regional de Sistemas e Informação de Câncer (CR SINC) será constituída 

por membros indicados pela Alta Gestão do Hemu, a qual permanecerá subordinada à 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde na assistência de alta complexidade em oncologia. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º - A CR SINC tem a seguinte composição: 

I - Presidente; 

II - Secretário-Executivo; 

III - Apoio administrativo. 
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Art. 6º - A Comissão de que trata este artigo deverá ter caráter permanente, ser composta por equipe 

multidisciplinar e, obrigatoriamente, ter a supervisão de um profissional de nível superior em saúde 

especializado em Tratamento de Câncer. 

  

CAPÍTULO III 

DO MANDATO 

 

Art. 7º - Fica a critério da Diretoria Técnica definir a indicação do Presidente e Secretário-

Executivo. 

Art. 8º - Deve ao Presidente indicar os demais membros desta comissão. 

Art. 9° - O Período do Mandato será de 3 anos podendo seus integrantes serem reconduzidos ao 

cargo. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 10 - As reuniões da CR SINC serão mensais com convocação antecipada mínima de 2 (dois) 

dias úteis. 

Art. 11 - Na ausência do(a) Presidente, o(a) Secretário(a) nomeado(a) deverá conduzir a reunião; 

Art. 12 - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um relator 

ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto e prazo preestabelecido. Da 

mesma forma poderão ser convidados outros profissionais especialistas para participar das 

reuniões, desde que autorizados em plenária prévia. 

Art. 13 - As reuniões da Comissão serão registradas em Ata, e as ações serão encaminhadas para a 

Diretoria do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu para conhecimento e tomada de 

providências. 

Art. 14 - O encaminhamento dos trabalhos nas reuniões da CR SINC, deverá observar: 

I - Verificação da presença e existência de quorum; 

II - Assinatura da ata da reunião anterior; 

III - Leitura e despacho do expediente; 

IV - Ordem do dia, com leitura, deliberação e, caso necessário, votação; 
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V - Elaboração da  pauta da próxima reunião. 

VI - Elaboração de atas das reuniões. 

Art. 15 - Caso haja 3 ausências consecutivas ou 5 intercaladas no período de um ano, não 

justificadas ocorrerá o desligamento e substituição do membro faltoso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 16 - Ao(À) Presidente compete: 

I - Apresentar o calendário anual de reuniões ordinárias; 

II - Convocar as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, quando necessário; 

III - Presidir e coordenar as reuniões e as ações da Comissão; 

V - Representar a Comissão junto a instâncias superiores ou eventos relativos ao funcionamento do 

Sistema de Informação do Câncer ou qualquer qualquer outro órgão quando necessário ou designar 

integrante da Comissão para representá-lo(a); 

VI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

Art. 17 - Compete ao(à) Secretário(a) Secretário(a)-Executivo(a): 

I - Substituir o(a) Presidente em suas ausências. 

Art. 18 - Compete ao Apoio Administrativo: 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da Comissão; 

II - Auxiliar o(a) Presidente na elaboração dos calendários e agendas; 

III - Encaminhar a convocação das reuniões ao integrantes da Comissão; 

IV - Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões em Ata e colher as devidas assinaturas 

e manter os registros sob sua guarda; 

V - Disponibilizar cópias das atas das reuniões e outros documentos correlatos aos membros da 

Comissão; 

VI - Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pela Comissão;  
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CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES 

Artigo 19 - É dever de cada integrante: 

I - Atuar com a máxima independência e lisura, visando o cumprimento dos objetivos da Comissão; 

II - Observar e respeitar o Código de Ética da instituição e legislação vigente e envidar os melhores 

esforços para o consecução e adoção das boas práticas de Governança Corporativa; 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 20 - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e se instalará com a maioria 

absoluta de seus integrantes; 

Artigo 21 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas, por escrito, pelo(a) 

Presidente, com antecedência mínima de 48 horas, sendo admitida a convocação por correio 

eletrônico (e-mail) ou aplicativo de mensagem oficial. As convocações deverão indicar a data, a 

hora, o local e a ordem do dia da reunião. 

Artigo 22 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão validamente, independentemente de 

convocação, caso se verifique a presença da maioria dos membros da Comissão, e desde que as 

deliberações tenham sido aprovadas pela totalidade dos presentes. 

Artigo 23 - É facultada a participação em reuniões da Comissão por videoconferência e as 

deliberações serão consideradas válidas para todos os efeitos legais. Os membros que não estiverem 

fisicamente presentes durante as reuniões, deverão assinar a respectiva ata em ocasião posterior. 

Parágrafo Único. O integrante que participar de forma remota deve impedir que terceiros assistam 

à reunião. 

Artigo 24 - O(A) Presidente da CR SINC poderá convidar Consultores, Diretores, ou colaboradores 

para participar de reuniões, quando essa presença for necessária para auxiliar nos trabalhos da 

Comissão. Os convidados não terão poder deliberativo e participarão apenas da parte da reunião 

em que foi convocado para tecer opiniões ou comentários sobre o assunto em pauta. 

Artigo 25 - A Comissão pode se utilizar do trabalho de especialistas para assessoramento. 

Artigo 26 - As recomendações da Comissão serão tomadas pela maioria de votos 

Parágrafo único. Eventuais dissidências e respectivos fundamentos deverão constar nas atas. 
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CAPÍTULO VIII  

DISPOSITIVOS FINAIS 

 

Art. 27 - O plenário da CR SINC poderá estabelecer normas adicionais a este documento. 

Art. 28 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos em reunião da Comissão. 

Art. 29 - Este documento entrará em vigor após aprovação dos integrantes da Comissão e após 

ratificação e publicação de Portaria pelo HEMU. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão 

Regional de 

Sistemas de 

Informação do 

Câncer 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução da 

Comissão 

Colegiado Primeiro mês 

de vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

da Comissão 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da 

Comissão 

Análise e discussão 

sobre o conteúdo do 

Regimento 

Colegiado Após posse do 

Colegiado 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação da 

CR SINC 

Organização e 

sistematização das 

ações objetivando 

uma visão 

prospectiva das 

ações 

Determinar as metas 

anuais e as 

estratégias de 

trabalho da CR 

SINC 

Colegiado Imediatament

e após a posse 

do Colegiado 

4 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

pela CR SINC 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo decisório 

Através de 

discussão e emissão 

de pareceres 

Colegiado Mensalmente 

5 Elaborar projetos 

e planejamentos 

em conjunto com 

os setores 

interessados e de 

suas equipes 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pela CR SINC 

Grupos de 

Trabalho 

Por demanda 
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6 Definir 

anualmente metas 

de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

Regimento Interno 

da Comissão e 

normatizações da 

SES-GO 

Através de reuniões 

ordinárias 

Colegiado Anualmente, 

até o mês de 

dezembro do 

ano 

precedente 

7 Zelar pela 

transparência das 

ações da CR SINC 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados 

informações sobre 

o câncer 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Colegiado Permanente 

 

 

3.31. Outras Comissões 

 

3.31.1 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Finalidade: 

O Núcleo Interno de Regulação tem por finalidade desenvolver atividades transversais de regulação 

do acesso ao Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU, articulando suas ações 

com os pontos de atenção e a Central de Regulação da SES-GO e outras instituições da rede com 

o intuito de otimizar os recursos assistenciais disponíveis na unidade hospitalar. Além disso, fazer 

a avaliação de indicadores, do fluxo do paciente e de casos de permanência prolongada. 

Constituição Básica: 

I - Coordenador Médico; 

II - Médico Regulador; 

III - Enfermeiro; 

IV - Técnico de Enfermagem; 

V - Médicos Assistentes Técnicos; 

VI - Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; 

VII - Chefe da Unidade de Regulação Assistencial; 

VIII - Auxiliar administrativo. 

 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE 
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Art. 1º - A Comissão de Educação Continuada - CEC do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu - HEMU, gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, tem caráter 

permanente e atua como um núcleo de treinamento, atualização, informação e  formação 

multiprofissional e multissetorial. Tem por finalidade trabalhar o gerenciamento das ações 

educativas nas dependências do hospital e assessorar toda a rede de saúde regional. 

Art. 2º - A Comissão de Educação Continuada terá seu funcionamento regulamentado por este 

regimento, normas internas do HEMU e pelas bases legais que lhe forem aplicáveis. 

Art. 3° - A CEC visa assessorar e dar suporte a todas as outras Comissões, Comitês, Núcleos e 

unidades hospitalares quanto à organização e gestão de ações educativas. 

Art. 4º - Ela tem o papel de somar com os esforços dos gestores para a melhoria contínua da 

assistência e dos processos de trabalho pelo partilhamento de informações atualizadas com vistas 

a transformar as práticas profissionais. 

Art. 5º - A CEC é uma comissão permanente e assessora diretamente a Alta Gestão do HEMU. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 6º - Compete Comissão de Educação Continuada: 

I - Atender as demandas geradas pelas diversas Comissões, Comitês, Núcleos e demais unidades 

do HEMU com vistas à melhoria dos processos de trabalho, capacitação das equipes e melhora da 

qualidade da assistência prestada o usuário do SUS; 

II - Apoiar os diversos atores da instituição e da região adstrita na elaboração de planejamentos de 

qualificação profissional e formação em saúde favorecendo a relação entre ensino, serviço e 

controle social; 

III - Participar da construção dos protocolos assistenciais, rotinas, fluxos, protocolos etc., para 

acolhimento de novos trabalhadores do hospital; 

IV - Elaborar conjuntamente com os setores interessados projetos e programas educacionais para 

treinamento das unidades operacionais; 

V - Fornecer relatórios mensais com estatísticas relacionadas a formação e treinamento das equipes 

do HEMU; 
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VI - Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação para as equipes do HEMU. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Art. 7º - A Comissão de Educação Continuada tem a seguinte composição: 

I - Coordenador(a); 

I - Vice-Coordenador(a); 

II - Secretário(a); 

VII - Auxiliar administrativo. 

Parágrafo único. A CEC poderá contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes à instituição, 

com a finalidade de fornecer subsídios metodológicos, técnicos e científicos. 

Artigo 9º - As indicações para integrar o Núcleo Interno de Regulação serão feitas pela da Alta 

Gestão do HEMU. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10 – O(a) Coordenador(a) caberá dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do CIC, além 

de: 

I - Coordenar e orientar as ações da equipe em relação a Educação Continuada; 

II - Respeitar os regulamentos do HEMU bem como de toda a legislação correlata existente; 

III - Fornecer suporte técnico relacionado ao treinamento das equipes e aos diversos tipos de 

metodologias educacionais. 

Parágrafo único. Caso ausente temporariamente, as funções do Coordenador(a) serão exercidas 

interinamente pelo Vice-Coordenador(a). 

Art. 11 – O Vice-Coordenador deverá: 

I - Respeitar os regulamentos do HEMU bem como de toda a legislação correlata existente;  

II - Auxiliar o(a) Coordenador(a) nas ações educativas e de planejamento; 

Art. 12 - Compete ao(à) Secretário(a): 
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I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da Comissão; 

II - Auxiliar o(a) Presidente na elaboração dos calendários e agendas; 

III - Encaminhar a convocação das reuniões ao integrantes da Comissão; 

IV - Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões em Ata e colher as devidas assinaturas 

e manter os registros sob sua guarda; 

V - Disponibilizar cópias das atas das reuniões e outros documentos correlatos aos membros da 

Comissão; 

VII - Providenciar ampla divulgação dos cursos, palestras, estudos de caso, seminários, mesas 

redondas, congressos e outros eventos coordenados ou apoiados pela CEC. 

VI - Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pela Comissão;  

Artigo 13 - Em caso de vacância definitiva de algum dos cargos da Comissão, um novo integrante 

deverá ser indicado pela Alta Gestão do HEMU, podendo o(a) Coordenador(a) sugerir o nome. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES 

Artigo 14 - É dever de cada integrante: 

I - Atuar com a máxima independência e lisura, visando o cumprimento dos objetivos da Comissão; 

II - Observar e respeitar o Código de Ética da instituição e legislação vigente e envidar os melhores 

esforços para o consecução e adoção das boas práticas de Governança Corporativa; 

III - Buscar atualização constante sobre metodologias educacionais e temas afins. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO MANDATO 

Artigo 15 - Os integrantes da Comissão de Educação Continuada terão mandato de 3 anos, sendo 

permitida sua recondução ao cargo, podendo, ainda, serem substituídos a qualquer tempo por 

decisão da Alta Gestão do HEMU. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 
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Artigo 16 - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e se instalará com a maioria 

absoluta de seus integrantes; 

Artigo 17 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas, por escrito, pelo 

Coordenador, com antecedência mínima de 48 horas, sendo admitida a convocação por correio 

eletrônico (e-mail) ou aplicativo de mensagem. As convocações deverão indicar a data, a hora, o 

local e a ordem do dia da reunião. 

Artigo 18 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão validamente, independentemente de 

convocação, caso se verifique a presença da maioria dos membros da Comissão, e desde que as 

deliberações tenham sido aprovadas pela totalidade dos presentes. 

Artigo 19 - É facultada a participação em reuniões da Comissão por videoconferência e as 

deliberações serão consideradas válidas para todos os efeitos legais. Os membros que não estiverem 

fisicamente presentes durante as reuniões, deverão assinar a respectiva ata em ocasião posterior. 

Parágrafo Único. O integrante que participar de forma remota deve impedir que terceiros assistam 

à reunião. 

Artigo 20 - O(A) Coordenador(a) da Comissão de Educação Continuada poderá convidar 

Consultores, Diretores, ou colaboradores para participar de reuniões, quando essa presença for 

necessária para auxiliar nos trabalhos da Comissão. Os convidados não terão poder deliberativo e 

participarão apenas da parte da reunião em que foi convocado para tecer opiniões ou comentários 

sobre o assunto em pauta. 

Artigo 21 - A Comissão pode se utilizar do trabalho de especialistas para assessoramento. 

Artigo 22 - As recomendações da Comissão serão tomadas pela maioria de votos 

Parágrafo único. Eventuais dissidências e respectivos fundamentos deverão constar nas atas. 

 

CAPÍTULO VI  

DISPOSITIVOS FINAIS 

Art. 23 - A CIC poderá estabelecer normas adicionais a este documento. 

Art. 24 - Os casos omissos referentes à matéria da Comissão de Educação Continuada - CIC serão 

resolvidos pelo próprio núcleo, em conjunto com a Alta Gestão do HEMU. 

Art. 25 - Este documento entrará em vigor após aprovação dos integrantes do CIC e após ratificação 

e publicação de Portaria pela Alta Gerência do HEMU. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Educação 

Continuada 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução da Alta 

Gestão do HEMU 

Alta Gestão do 

HEMU 

Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento Interno 

da Comissão 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da 

Comissão 

Análise e discussão 

sobre o conteúdo do 

Regimento 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Após a indicação 

de todos os 

membros da 

Comissão 

3 Elaborar o 

Programa de Ação 

para o primeiro 

ano de atuação da 

CIC 

Organização e 

sistematização 

das ações 

objetivando uma 

visão prospectiva 

das ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da CIC 

Todos os 

membros da 

Comissão 

Imediatamente 

após a posse dos 

membros da 

Comissão 

4 Elaborar relatórios 

de avaliação e 

acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas pela 

CIC 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo 

decisório 

Através de 

discussão e emissão 

de pareceres 

Membros da 

Comissão 

Mensalmente 

5 Elaborar projetos e 

planejamentos em 

conjunto com os 

setores 

interessados em 

treinamento de 

suas equipes 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pela CIC 

Coordenador Por demanda 

6 Definir 

anualmente metas 

de melhorias e 

suas estratégias 

Conforme o 

regimento interno 

da Comissão e 

normatizações do 

Ministério da 

Saúde e da SES-

GO 

Através de reuniões 

ordinárias 

Membros da 

Comissão 

Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do ano 

precedente 

7 Zelar pela 

transparência das 

ações da CIC 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Membros da 

Comissão 

Permanente 
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treinamento das 

equipes de saúde 

envolvidas direta 

ou indiretamente 

com a assistência 

ao paciente 

 

 

3.31.2 COMISSÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 

 

Finalidade: 

A Comissão de Inovação Tecnológica em Saúde - Inova do Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu tem a um função de avaliar a incorporação de tecnologias em saúde pelos diversos 

serviços da instituição e tem a função de assessorar a Alta Gestão do HEMU quanto à incorporação, 

exclusão ou alteração de tecnologias em saúde e, com isso, adições de protocolos clínicos ou 

exclusões integrais ou parciais dos mesmos.  

 

Constituição Básica: 

I - Presidente - Diretor(a) Técnico(a); 

II - Vice-Presidente - Chefe de Setor de TI;; 

III - Secretário(a); 

IV - Representante da Residência Médica; 

V - Representante da Residência Multiprofissional; 

VI - Representante da Comissão de Educação Continuada; 

VII - Representante da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde; 

VIII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente; 

IX - Representante da Comissão de Biossegurança; 

X - Representante do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada. 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE 

 

Art. 1º - A Comissão de Inovação Tecnológica em Saúde - Inova do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu - HEMU, gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, 

é um órgão colegiado de caráter permanente voltado para a gestão e incorporação de tecnologias e 

inovação em saúde. Visa assessorar a Alta Gestão do Hemu quanto à incorporações, exclusões ou 

alterações de tecnologias em saúde. 

Art. 2º - A Inova visa, somativamente, a constituição ou alteração de protocolos clínicos ou 

diretrizes terapêuticas que tenham base em tecnologias em saúde. 

Art. 3° - As análises da Comissão devem ser baseadas em evidências científicas e resultados 

seguros para os processos institucionais e/ou terapêuticos, considerando sempre a eficácia, 

acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além dos custos e benefícios em relação às 

tecnologias disponíveis na instituição. 

Art. 4º - Todos os produtos em análise pela comissão devem ter registro prévio na ANVISA. 

Art. 5º - Ela tem o papel de somar com os esforços dos gestores para a melhoria contínua da 

assistência e dos processos de trabalho pelo aumento da eficiência e eficácia do trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 6º - A Inova tem a seguinte composição: 

I - Presidente - Diretor(a) Técnico(a); 

II - Vice-Presidente - Chefe de Setor de TI;; 

III - Secretário(a); 

IV - Representante da Residência Médica; 

V - Representante da Residência Multiprofissional; 

VI - Representante da Comissão de Educação Continuada; 

VII - Representante da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde; 

VIII - Representante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente; 
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IX - Representante da Comissão de Biossegurança; 

X - Representante do IBGC. 

Art. 7° - A Inova poderá contar com consultores ad hoc, pertencentes ou não à instituição, com a 

finalidade de fornecer subsídios técnicos e científicos às propostas de inclusão ou exclusão de 

tecnologias. 

Artigo 8º - À exceção do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Secretário(a) os demais 

integrantes, que formarão o Colegiado, serão indicados por seus respectivos pares. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 9º - Compete à Comissão de Inovação Tecnológica em Saúde: 

I - Organizar e unificar o processo decisório relativo à avaliação de tecnologias em saúde, visando 

a promoção e a proteção da saúde dos usuários do serviço de saúde, otimizar a alocação dos 

recursos disponíveis; 

II - Melhorar a qualidade da prestação dos serviços pelas equipes assistenciais do HEMU; 

III - Atender às demandas crescentes em serviços e terapias mais modernas e eficientes; 

IV - Promover o acesso e o uso racional de tecnologias seguras e inovadoras. 

V - Atender aos princípios do SUS que são a universalidade, a equidade, a integralidade e o controle 

social no que tange ao acesso às inovações tecnológicas. 

VI - A Comissão é o fórum responsável pela emissão de recomendações sobre incorporação, 

exclusão ou alteração das tecnologias a serem (ou que já são) utilizadas  pelo HEMU. 

VII - Emissão de relatórios técnicos sobre a tecnologia avaliada, levando em consideração as 

evidências científicas, a avaliação econômica e o impacto da incorporação da tecnologia no 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu; 

VIII - Subsidiar a Alta Gestão do HEMU quanto às ações para a incorporação, alteração ou a 

exclusão de tecnologias para a inovação em saúde;    

IX - Participar da formulação, da implementação e da avaliação das políticas da Secretaria de 

Estado das Saúde de Goiás em suas políticas inovação tecnológica em saúde;   

X - Coordenar a formulação e a implementação de ações de avaliação de tecnologias e inovação; 



 

462 
 

XI - Apoiar as Comissões de Residência Médica e Multiprofissional quanto à estruturação e a 

qualificação do ensino e pesquisa; 

XII - Avaliar tecnologias que sejam de uso intuitivo e que possam ser mais facilmente aceitas e 

incorporadas pelas equipes; 

XIII - Estimular estudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento da gestão em saúde 

pela instituição; 

XIV - Realizar a análise técnica das propostas de inclusão de novas tecnologias recebidas pelo 

HEMU; 

XV - Coordenar e monitorar as novas e emergentes tecnologias no setor saúde para a antecipação 

de demandas de incorporação; 

XVI - Definir critérios para a incorporação tecnológica com base em evidências de eficácia, 

segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário; 

XVII - Participar de ações de inovação, avaliação e incorporação de tecnologias no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás; 

XVIII - Integrar-se às redes nacionais e internacionais referentes à gestão de tecnologias em saúde; 

XIX - Atender às normas e diretrizes da Superintendência de Tecnologia, Inovação e 

Sustentabilidade da SES-GO; 

XX - Manter interação permanente com a Superintendência de Tecnologia, Inovação e 

Sustentabilidade da SES-GO; 

XXI - Alinhar-se às políticas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação do Governo 

do Estado de Goiás;            

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 10 - Ao(À) Presidente compete: 

I - Apresentar o calendário anual de reuniões ordinárias; 

II - Convocar as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, quando necessário; 

III - Presidir e coordenar as reuniões e as ações da Comissão; 

V - Representar a Comissão junto a instâncias superiores ou eventos relativos à inovação 

tecnológica em saúde ou qualquer qualquer outro órgão quando necessário ou designar integrante 

da Comissão para representá-lo(a); 
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VI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

Art. 11 - Compete ao(à) Vice-Presidente: 

I - Substituir o(a) Presidente em suas ausências. 

Art. 12 - Compete ao(à) Secretário(a): 

I - Prover o apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento da Comissão; 

II - Auxiliar o(a) Presidente na elaboração dos calendários e agendas; 

III - Encaminhar a convocação das reuniões ao integrantes da Comissão; 

IV - Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões em Ata e colher as devidas assinaturas 

e manter os registros sob sua guarda; 

V - Disponibilizar cópias das atas das reuniões e outros documentos correlatos aos membros da 

Comissão; 

VI - Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pela Comissão;  

 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES 

Artigo 13 - É dever de cada integrante: 

I - Atuar com a máxima independência e lisura, visando o cumprimento dos objetivos da Comissão; 

II - Observar e respeitar o Código de Ética da instituição e legislação vigente e envidar os melhores 

esforços para o consecução e adoção das boas práticas de Governança Corporativa; 

III - Buscar atualização constante sobre metodologias educacionais e temas afins. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO MANDATO 

Artigo 14 - Os Representantes (que formam o Colegiado) terão mandato de 3 anos, sendo permitida 

sua recondução ao cargo, podendo, ainda, serem substituídos a qualquer tempo por decisão da Alta 

Gestão do HEMU. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 
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Artigo 15 - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e se instalará com a maioria 

absoluta de seus integrantes; 

Artigo 16 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas, por escrito, pelo(a) 

Presidente, com antecedência mínima de 48 horas, sendo admitida a convocação por correio 

eletrônico (e-mail) ou aplicativo de mensagem oficial. As convocações deverão indicar a data, a 

hora, o local e a ordem do dia da reunião. 

Artigo 17 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão validamente, independentemente de 

convocação, caso se verifique a presença da maioria dos membros da Comissão, e desde que as 

deliberações tenham sido aprovadas pela totalidade dos presentes. 

Artigo 18 - É facultada a participação em reuniões da Comissão por videoconferência e as 

deliberações serão consideradas válidas para todos os efeitos legais. Os membros que não estiverem 

fisicamente presentes durante as reuniões, deverão assinar a respectiva ata em ocasião posterior. 

Parágrafo Único. O integrante que participar de forma remota deve impedir que terceiros assistam 

à reunião. 

Artigo 19 - O(A) Presidente da Inova poderá convidar Consultores, Diretores, ou colaboradores 

para participar de reuniões, quando essa presença for necessária para auxiliar nos trabalhos da 

Comissão. Os convidados não terão poder deliberativo e participarão apenas da parte da reunião 

em que foi convocado para tecer opiniões ou comentários sobre o assunto em pauta. 

Artigo 20 - A Comissão pode se utilizar do trabalho de especialistas para assessoramento. 

Artigo 21 - As recomendações da Comissão serão tomadas pela maioria de votos 

Parágrafo único. Eventuais dissidências e respectivos fundamentos deverão constar nas atas. 

 

CAPÍTULO VIII  

DISPOSITIVOS FINAIS 

 

Art. 22 - O plenário da Inova poderá estabelecer normas adicionais a este documento. 

Art. 23 - Os casos omissos referentes à matéria da Inova serão resolvidos pelo próprio Colegiado. 

Art. 24 - Este documento entrará em vigor após aprovação dos integrantes do Colegiado e após 

ratificação e publicação de Portaria pelo HEMU. 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

Item Ações Justificativas Procedimentos Agentes Prazos 

1 Criação da 

Comissão de 

Inovação 

Tecnológica 

em Saúde 

Para iniciar as 

atividades e 

deliberar as pautas 

pertinentes 

Resolução do 

Colegiado da Inova 

Colegiado Primeiro mês de 

vigência do 

contrato 

3 Aprovar o 

Regimento 

Interno da 

Comissão 

O Regimento 

Interno norteia as 

ações da 

Comissão 

Análise e discussão 

sobre o conteúdo do 

Regimento 

Colegiado Após posse do 

Colegiado 

3 Elaborar o 

Programa de 

Ação para o 

primeiro ano 

de atuação da 

Inova 

Organização e 

sistematização 

das ações 

objetivando uma 

visão prospectiva 

das ações 

Determinar as 

metas anuais e as 

estratégias de 

trabalho da Inova 

Colegiado Imediatamente 

após a posse do 

Colegiado 

4 Elaborar 

relatórios de 

avaliação e 

acompanham

ento das 

atividades 

desenvolvida

s pela Inova 

Prover à Alta 

Governança do 

HEMU 

informações 

necessárias e 

suficientes ao 

processo 

decisório 

Através de 

discussão e emissão 

de pareceres 

Colegiado Mensalmente 

5 Elaborar 

projetos e 

planejamento

s em conjunto 

com os 

setores 

interessados e 

de suas 

equipes 

Conforme 

deliberações da 

Comissão ou de 

outras fontes 

demandantes 

A partir das 

decisões tomadas 

pela Inova 

Grupos de 

Trabalho 

Por demanda 

6 Definir 

anualmente 

metas de 

melhorias e 

suas 

estratégias 

Conforme o 

Regimento 

Interno da 

Comissão e 

normatizações 

Superintendência 

de Tecnologia, 

Inovação e 

Através de reuniões 

ordinárias 

Colegiado Anualmente, até 

o mês de 

dezembro do ano 

precedente 
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Sustentabilidade 

da SES-GO 

7 Zelar pela 

transparência 

das ações da 

Inova 

Para fácil acesso a 

todos os 

interessados e 

envolvidos no 

processo de 

treinamento das 

equipes de saúde 

envolvidas direta 

ou indiretamente 

com a assistência 

ao paciente 

Estimulando o 

comprometimento 

de todos os 

envolvidos 

Colegiado Permanente 
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4. AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE SUBJETIVA 
 

Os hospitais e todos os equipamentos sociais têm, cada vez mais, a necessidade de 

alcançarem os melhores níveis de desempenho organizacional, não somente para o bem-estar da 

própria organização hospitalar, mas, principalmente pela importância do papel desempenhado na 

sociedade por estas instituições. Assim, evidencia-se que a gestão hospitalar deve estar voltada a 

qualidade total, ao longo de todo o processo de atendimento.  

É nessa perspectiva, por meio dos indicadores subjetivos, que são obtidos a partir da 

pesquisa de satisfação do cliente, que identificamos um importante referencial da qualidade 

percebida. Aquela que está relacionada com a percepção que o usuário (paciente e/ou 

acompanhante) obtém de sua passagem pelo Hospital.  

O emprego dos indicadores de qualidade subjetivos é bastante comum e ressalta a sua 

relevância, para avaliar a assistência prestada aos pacientes, em todos os níveis. Assim, a percepção 

do paciente sobre a satisfação, no que tange à prestação de cuidado, gera a necessidade de 

estruturação de algumas atividades que traduzam, para a instituição, essa percepção subjetiva do 

resultado dessa prestação dos cuidados em saúde. 

Assim, o acolhimento e o atendimento passam a ser objeto de monitoramento, para garantir que 

todas as questões levantadas, a partir do olhar do paciente, sejam consideradas e sejam objeto de 

ações que sinalizem a sua resolutividade. Dessa forma, o IBGC traduz estes dois aspectos sob a 

forma de documentos institucionais que disciplinem os aspectos supracitados. 

 

4.1 ACOLHIMENTO 

 

 “Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O 

acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. 

Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise 

dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso 

e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva” PNH. 

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 
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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. 

 

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;  
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• 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. 

 

 Segue o Manual de Acolhimento e classificação de risco. 
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MANUAL DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU-HEMU 

  

Apresentação 

O presente Manual de Acolhimento e Classificação de Risco destina-se ao HEMU, como 

instrumento de aplicação e acompanhamento dos itens que compõem a estrutura de viabilização da 

“qualidade subjetiva “. 

Dessa forma, são abordados no documento:  indicação das formas de notificação, recepção, 

orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme 

Classificação de Riscos. Desenvolvimento das Políticas de Humanização e os dispositivos do 

Programa Nacional de Humanização (PNH) para gestão de leitos, acolhimento com Classificação 

de Riscos, utilizando protocolos que tenham validação científica, dentre outros. Instrução com 

definição de horários, critérios e medidas de controle de risco para as visitas aos usuários.  

 Este Manual de Acolhimento e Classificação de Riscos contém protocolos importantes, 

tais como: a organização do trabalho das urgências e emergências, com o estabelecimento das 

bandeiras de contingenciamento, e a implementação da estruturação do setor interno de Regulação. 

Considerando a necessidade imperativa de se fazer com que estrutura funcione, de forma 

organizada e hierarquizada, em níveis de atenção, é necessária a existência de normas que definam 

os critérios para se priorizar os pacientes em função da gravidade e da necessidade de assistência, 

viabilizando a classificação dos casos que se apresentam nas emergências. Tal medida garante a 

equidade na assistência, posta como princípio constitucional para o Sistema Único de Saúde, pela 

Constituição Federal de 1988. Este Manual será objeto do seminário de qualificação dos servidores, 

no início das atividades, e aberto a sugestões de melhoria. 

Quanto aos protocolos de classificação de risco clínico adulto, pediátrico e obstétrico, na 

lógica de classificação por cinco cores, padrão adotado e validado internacionalmente, obedecem 

à legislação em vigor. Torna-se imprescindível que o conhecimento dos critérios de classificação 

de risco funcione como ferramenta indispensável ao trabalho de qualquer profissional de saúde, 

especialmente em tempos de aumento da demanda por saúde pública e limitação da oferta dos 

serviços do Sistema Único de Saúde-SUS. A utilização desses instrumentos pressupõe a 

qualificação dos serviços e a promoção da qualidade do acesso a estes, encaminhando os pacientes 

para o nível de atenção mais adequado, para resolver seus problemas de saúde. 
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O Manual orienta, de forma clara, acerca dos critérios de classificação de risco, as etapas a 

serem seguidas e funciona como uma ferramenta consistente na construção de fluxos e processos 

de trabalho, que atendam às necessidades da população, considerando o perfil epidemiológico, 

socioculturais locais e as diversidades e especificidades entre os serviços locais e do entorno, que 

possuem realidades distintas.  

 

Introdução 

A necessidade de humanizar os serviços de saúde, ao longo dos tempos, cresce 

exponencialmente. Gera estudos, matérias e ações judiciais. Todo este cenário desencadeou 

inúmeros debates, criando a necessidade de se buscar mudanças na Política de Saúde.  

Assim, o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2003, a Política Nacional de Humanização 

(PNH) tendo em vista colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

cotidiano dos serviços de saúde, com a geração de mudanças nas formas de agir, gerir e cuidar, e 

incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários (BRASIL, 2013). A PNH se 

estrutura a partir de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos, caracterizando-se como uma 

política transversal e com indissociabilidade entre a atenção e a gestão (BRASIL, 2004). O MS, 

pela Portaria GM/MS n0 3.390 de dezembro de 2013, instituiu a Política Nacional de Atenção 

Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS. Esta portaria estabelece diretrizes para a organização do 

Componente Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS), que denomina o Acolhimento como 

uma escuta ética e adequada às necessidades de saúde dos usuários, na ocasião em que estes buscam 

o serviço para a prestação de cuidados.  

O objetivo desse Acolhimento é o de atender à demanda com resolutividade e 

responsabilidade. O Acolhimento é uma diretriz da PNH, portanto deve ser uma postura de adoção 

universal, em todos os níveis de atenção à saúde. Assim, o Acolhimento deverá ocorrer em qualquer 

local e horário e adotado por todos os profissionais. Dessa forma, o ato de acolher faz parte de 

todos os encontros do serviço de saúde, constituindo-se postura ética, política e estética. O acolher 

traduz o compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.  

Entre as tecnologias utilizadas para reorganização dos processos de trabalho, o 

Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) tem se mostrado eficiente e eficaz, com 

resultados de maior satisfação entre os usuários e trabalhadores da saúde, aumento da eficácia 
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clínica e um estimulador de outras mudanças, como a constituição de equipes de referência, gestão 

compartilhada da clínica, o fortalecimento das RAS e a valorização do trabalho em saúde.  

A Classificação de Risco é o procedimento de identificação dos pacientes que necessitam 

de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 

sofrimento/desconforto. Assim, viabiliza-se a priorização do atendimento em serviços e situações 

de urgência/emergência, como um processo complexo, que demanda competência técnica e 

científica em sua execução.  

A Classificação de Risco está regulamentada pela Resolução COFEN 423/2012, que 

normatiza, no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do 

Enfermeiro na atividade de Classificação de Riscos (Brasil, 2004) Em seu artigo 1°, a Resolução 

COFEN 423/2012 diz que: “No âmbito da equipe de Enfermagem, a Classificação de Risco e a 

priorização da assistência em serviços de urgência é privativa do Enfermeiro, observadas as 

disposições legais da profissão”.  

A Resolução ainda prevê que o Enfermeiro deve ser detentor de  conhecimentos, 

competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento. É um 

procedimento executado no contexto do Processo de Enfermagem, em atendimento às 

determinações da Resolução COFEN 358/2009 (Sistematização da Assistência de Enfermagem) e 

aos princípios da PNH (BRASIL, 2004). A Portaria GM/MS n 2048/2002 do Ministério da Saúde 

propõe a implantação, nas unidades de atendimento às urgências, do Acolhimento e da “triagem 

classificatória de risco”. Conforme esta Portaria, o 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). A Portaria GM/MS n 4279 de 

30 de dezembro de 2010 da Rede de Atenção à Saúde (RAS) define todos os pontos de atenção 

como igualmente importantes, para o cumprimento dos objetivos da RAS e se diferenciem, apenas, 

pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. 

 Os pontos de atenção são os lugares institucionais onde se ofertam determinados serviços 

produzidos através de uma função de produção singular. (BRASIL, 2010). A Resolução CFM n 

2079 de 14 de agosto de 2014 torna obrigatória a implantação do Acolhimento com Classificação 

de Risco para o atendimento dos pacientes em todos os serviços de pronto atendimento 24h da rede 

de complexidade intermediária (UPAS – Unidades de Pronto Atendimento) e hospitalares. Ainda, 
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destaca que todos os pacientes nesses espaços, independente do agravo, deverão ser atendidos por 

um profissional médico e não podem ser dispensados ou encaminhados a outras unidades por 

profissional não-médico.  

Os protocolos de classificação são instrumentos que sistematizam a avaliação. Ressalta-se 

que não se não se caracteriza como um diagnóstico prévio, nem como meio de exclusão pessoas, 

sem que tenham sido atendidas pelo médico. A classificação de risco é realizada pelo enfermeiro, 

baseando-se em consensos estabelecidos com a equipe médica, para avaliar a gravidade ou o 

potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do paciente. Portanto, a 

classificação de risco é um procedimento dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam 

de tratamento imediato, em acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento 

(BRASIL, 2006).  

O Ministério da Saúde recomenda a efetivação do Acolhimento com Classificação de Risco. 

Assim, efetivam-se os procedimentos, com agilidade no atendimento, baseados na análise, 

seguindo-se o protocolo pré-estabelecido de acordo com o grau de necessidade do usuário, 

proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada (BRASIL, 

2004). A implantação sistemática do ACCR permite a constante reflexão sobre a prática “pensar a 

prática” favorecendo o desenvolvimento institucional, partir da  ressignificação dos modos de fazer 

e  de construir novos paradigmas  e valores, fortalecendo ações humanizadas e compartilhadas, 

com ampliação da resolutividade, a partir da incorporação de  critérios de avaliação de risco, que 

reconhecem a  complexidade do processo de saúde/doença, o grau de sofrimento dos usuários e  da 

família, a priorização da atenção, com a redução do  número de mortes evitáveis, sequelas e 

internações.  

 

Justificativa  

A disponibilização deste Manual de Acolhimento e Classificação de Risco viabiliza a 

disponibilização, aos profissionais de saúde, das condições reais para a realização do planejamento 

e posterior execução das atividades de Acolhimento nos serviços de urgência/emergência, mediante 

a tomada de decisão como parte intrínseca e relevante da prática clínica. Para além do 

conhecimento e das habilidades do profissional, a classificação de risco requer raciocínio e prática. 

Dessa forma, como parte de sua aptidão profissional é preciso desenvolver a ausculta sensível que 

pressupõe que se aprenda a avaliar, discriminar e interpretar. O protocolo funciona como 
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instrumento de apoio à tomada de decisão clínica e uma forma de padronização da linguagem para 

as urgências clínicas, traumáticas e obstétricas.  

O cumprimento do protocolo tem como objetivo a imediata identificação dos usuários mais 

graves e, em consequência, um atendimento rápido, seguro e adequado, de acordo com a dimensão 

de risco. Nesse sentido, a disponibilização do presente Manual de Acolhimento e Classificação de 

Risco justifica-se pela necessidade em oferecer orientações e padronização de condutas aos 

profissionais que atuam nos serviços de urgência e emergência, com a finalidade de reduzir a perda 

de tempo dos usuários nos serviços de saúde com as demoras e transtornos para as pessoas que 

buscam os serviços de saúde.  Viabilizar o acesso qualificado e o atendimento com resolutividade, 

em tempo adequado para cada caso, é a meta a se alcançar.  

 

 

Fluxo de Pacientes na Classificação de Risco  

A organização dos fluxos, centra-se em critérios tendo em vista a priorização dos 

atendimentos aos usuários, conforme o grau de prioridade, atentando para a criticidade do quadro 

de saúde / doença. O Acolhimento com Classificação de Risco é uma ferramenta utilizada para 

essa finalidade. O acolhimento tem início com chegada do usuário à unidade de saúde com a 

identificação do quadro, situação, queixa ou episódio apresentado. Os protocolos que compõem 

este manual foram construídos por equipe multiprofissional, baseados em evidências da literatura, 

que estratifica a classificação de risco por cores (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), de 

acordo com a complexidade; serão validados pelas equipes assistenciais de urgência e emergência 

do HEMU. Considerando as mudanças na dinâmica dos serviços, ocorrerá revisão e atualização 

destes protocolos a cada dois anos, ou em menor período, caso necessário. 

 

FLUXO DO ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO- ACCR 

 

1º ETAPA: Usuários chegam a Emergência por demanda espontânea OU trazidos pelo SAMU 192 e 

Corpo de Bombeiro Militar OU referenciados de outros serviços como UPAS, UBS/ESF/NASF, CAPS 

e atenção domiciliar. 

2º ETAPA: Abertura de Ficha de Atendimento - Guia de Atendimento de Emergência (GAE). 
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3º ETAPA: Acolhimento por profissional Enfermagem Técnico Administrativo ou Estagiário do 1º 

atendimento) que acolherá a livre demanda pela escuta ativa qualificada e encaminhará para a 

classificação de risco. Caso o usuário apresente sinais de alerta, o/a usuário (a) será encaminhado 

diretamente à sala vermelha ou consultório médico treinado neste protocolo (Técnico de 

 

Seguindo o acolhimento, o/a usuário (a) deverá ser avaliado pela equipe a partir dos 

seguintes passos:  

Avaliação inicial: tem como objetivo afastar o risco iminente de morte. 

-1º Passo: Identificar o motivo da procura a unidade/serviço (queixa principal).  

-2º Passo: A partir da queixa principal identificar o fluxograma correspondente e realizar a 

Classificação de Risco. Ainda neste passo, verificar ventilação, circulação, sinais vitais e, em 

gestantes, avaliar a dor. 3º Passo: Avaliação secundária: refere-se aos demais sinais e sintomas que 

não representam risco iminente de morte ou agravo.  

4º Passo: Avaliar a presença de fatores de risco clínicos ou de trauma.  

5º Passo: Encaminhar a área de atendimento de acordo com a classificação e fluxograma pré-

estabelecido pelo serviço/unidade.  

6 º Passo: O tempo decorrido entre a abertura da GAE e a classificação de risco deverá ser de até 

15 minutos. O tempo máximo para a Classificação é de até cinco minutos.  

7 º Passo: Os pacientes pediátricos que não forem atendidos no tempo preconizado da classificação 

deverão ser reclassificados. 

 

4º ETAPA: Classificação de Risco seguindo protocolo institucional pelo enfermeiro que avalia o 

usuário buscando identificar os que necessitam de atendimento médico mediato ou imediato, por 

meio da escuta qualificada e avaliação dos sintomas/queixas/evento. 

 

5º ETAPA: Encaminhamento para atendimento médico conforme classificação de risco: 

ATENÇÃO: Os encaminhamentos para as UBS  devem ser pactuados no território de forma a 

garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse serviço. 
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Ao proceder ao encaminhamento de pacientes para as UBS é 

imprescindível garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse 

serviço para o qual foi encaminhado.  

 

Classificação de Risco em Cores: 

 

 

 

Observar e avaliar  

Tempo de início da queixa ou evento.  

-Início abrupto: início do evento em segundos ou minutos;  

-Agudo: período de tempo entre 12 e 24 horas; Recente: são aqueles que surgiram nos últimos sete 

dias.  

Classificação Atentimento

Classificação 

Vermelho

• Atendimento nas salas de emergência, bloco de emergência, sala vermelha; • São

pacientes com risco iminente de morte necessitando de atendimento médico imediato; • As

medidas de manutenção da vida deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da

rede; • Tempo de atendimento alvo: imediato. 

Classificação 

Laranja

Atendimento em consultório médico se condições e/ou sala de emergência, se necessário;

São pacientes com potencial risco de agravo necessitando de atendimento médico e

assistência de enfermagem contínua; • As medidas de manutenção da vida deverão ser

iniciadas em qualquer ponto de atenção da rede; • Tempo de atendimento alvo: 10

minutos.

Classificação 

Amarelo

São pacientes que necessitam de atendimento médico mediato podendo ser atendidos nos

consultórios médicos do pronto atendimento por ordem de chegada; • As medidas de

promoção em saúde e prevenção de agravos deverão ser iniciadas em qualquer ponto de

atenção da Rede; • Tempo de atendimento alvo: 60 minutos.

Classificação 

Verde

Por definição, são pacientes sem risco de agravo e serão atendidos por ordem de chegada;

• Necessidade de atendimento por profissional de saúde em até 48 horas, ou mediante

agendamento na mesma semana em UBS de referência; • O Classificador deverá orientar

quanto à carteira/relação de serviços disponibilizados pelas Unidades Básicas de Saúde; •

Tempo de atendimento alvo: Seis (06) horas nos casos de atendimento no Hospital ou

UPA

Classificação 

Azul

Necessidade de atendimento por profissional de saúde em até 48 horas, ou mediante

agendamento na mesma semana em UBS de referência; • Serão referenciados para as

UBS para atendimento ou agendamento, exceto em condições que demandem atendimento

mediato em horários de não funcionamento da UBS; • Se gestante, caso não haja

pactuação com a atenção primária e/ou a usuária se recusar a procurar o serviço de

referência, deverá ser garantido o atendimento na maternidade; • Podem ser atendidos em

consultórios do pronto atendimento por ordem de chegada; • O Classificador deverá

orientar quanto à carteira/relação de serviços disponibilizados pelas Unidades Básicas de

Saúde; • Tempo de atendimento alvo: doze (12) horas nos casos de atendimento no

hospital ou UPA. Se gestante, atendimento não prioritário ou encaminhamento conforme

pactuação
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Em seguida, avaliar nível de consciência/estado mental. As alterações do nível de 

consciência/estado mental devem ser avaliadas pela Escala de Coma de Glasgow. Pacientes com 

rebaixamento do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificadas como 

vermelho/laranja. Estes pacientes apresentam via aérea desprotegida, com risco iminente de 

aspiração pulmonar devendo ser imediatamente encaminhados para a Sala Vermelha. 

 

Análise primária: O risco de morte estará presente na ausência ou instabilidade de sinais vitais, 

assim descritos: 

 1. Comprometimento das vias aéreas: A incapacidade de manter via aérea pérvia, estridor 

inspiratório e expiratório representam grave risco. 2. Respiração ineficaz:  

Quando a paciente apresenta sinais de esforço respiratório como batimento de asa de nariz, cianose 

de extremidades e uso de musculatura acessória.  

3. Circulação:  

• Ausência de pulso durante a palpação por 5 segundos do pulso central indica PCR.  

• Observar sinais de choque (ausência de pulso periférico ou pulso periférico fino associado à 

sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão e alteração do estado de consciência).  

• Presença de hemorragia: na hemorragia grave, a morte ocorrerá rapidamente se ela não for 

interrompida.  

 Em gestantes e puérperas considerar:  

• A hemorragia exanguinante é aquela cujo sangramento se mantém sustentado com perda abrupta 

de mais de 1500 ml;  

• Sangramento intenso é a perda brusca ≥ 150 ml ou mais em 20 minutos (dois absorventes 

noturnos);  

• Sangramento moderado é a perda entre 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente noturno);  

• Sangramento leve é a perda ≥ 60 ml em 6 horas (um absorvente normal).  

4. Avaliação da dor: esta avaliação é realizada através de Escalas Visuais Analógicas (EVA) 

associada a pelo menos uma alteração de sinais vitais. 

 Em gestantes, como abordar a paciente? Você tem dor? Em uma escala de 0 a 10, como você 

classifica sua dor, considerando como 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que você pode imaginar?  

           •Se não tiver dor, a classificação é zero; 



 

479 
 

           •Se a dor for leve, seu nível de referência é de 1 a 3;  

           •Se a dor for moderada, seu nível de referência é de 4 a 6;  

           •Se for intensa, seu nível de referência é de 7 a 10. 

 

Sinais vitais de mensuração obrigatória na Classificação de Risco (CR) por público-alvo: 

 

 

SITUAÇÕES ESPECIAIS:  

1. Pacientes referenciados (com encaminhamento e classificação de risco) da APS ou SAMU 192 

deverão ser encaminhados para a sala de classificação de risco imediatamente;  

2. Pacientes referenciados da APS previamente classificados como VERMELHO terão 

atendimento médico IMEDIATO;  

3. Pacientes conduzidos pelo SAMU 192 e previamente classificados como VERMELHO terão 

atendimento médico IMEDIATO; 

 4. Pacientes para troca de sondas e/ou traqueostomias, administração de medicamentos de posse 

de receita para continuidade de tratamento, serão conduzidos para a equipe de enfermagem;  

5. Pacientes para curativos, serão atendidos no hospital somente durante o dia nos horários em que 

a UBS não estiver funcionando. 

 

Benefícios esperados 

Para a implantação e implementação deste Manual não se aplicam: conduta preventiva, 

tratamento farmacológico e não farmacológico, ou ainda, acompanhamento pós-tratamento e 

1. Pressão arterial 

2. Frequência cardíaca 

3. Avaliação da dor

1. Pressão arterial: idosos, hipertensos, diabéticos, obesos e nas queixas

de cefaleia, vertigem e desmaios; 

2. Glicemia capilar: história de diabetes, queixas de vertigem ou desmaio; 

3. Frequência cardíaca: cardiopatas, queixas de dor torácica,

intoxicações exógenas e convulsões 

4. Temperatura corporal

1. Frequência cardíaca; 

2. Glicemia capilar: história de diabetes, queixas de vertigens ou desmaio; 

3. Oximetria de pulso; 

4. Temperatura corporal

Gestantes e 

Puérperas

Adultos e 

Idosos

Crianças e 

Adolescentes
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necessidade de termo esclarecimento e responsabilidade. Esperamos que as medidas recomendadas 

proporcionem aos usuários do sistema público de saúde de Uruaçu os meios necessários para 

melhorar o acesso aos serviços de urgência e emergência.  

A adoção do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco do HEMU favorecerá o 

aprimoramento da atenção à saúde ao usuário e a articulação entre todos os níveis de atenção, 

ordenada pela APS, o que permite a corresponsabilização dos gestores e profissionais envolvidos 

na assistência nos diferentes níveis de atenção. 

 

 Monitoramento  

Os resultados serão monitorados mensalmente pelas Gerências de Emergência por meio de 

indicadores de monitoramento, processo e resultados. Os indicadores sugeridos para o 

monitoramento e avaliação do processo de implantação/implementação do Protocolo de ACCR 

devem ser coletados por meio dos Sistemas Oficiais de Informações da SES/Uruaçu, e são:  

• Relação entre usuários cadastrados, classificados (CR) e atendidos (pelo profissional médico).  

•Percentual de usuários segundo classificação de gravidade por especialidade/encaminhamento 

(VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE e AZUL);  

• Tempos de espera (chegada do paciente até à classificação, classificação até o atendimento 

médico) e de permanência de acordo com a classificação; 

 • Percentual de Internações;  

• Percentual de encaminhamentos para outras regiões ou da RIDE 

 • Percentual de atendimentos de pacientes oriundos da RIDE 

 

Regulação/Controle/Avaliação pelo Gestor  

Os dados coletados anualmente pelas Regiões de Saúde, por meio dos indicadores 

pactuados neste protocolo, servirão para o planejamento das ações dos gestores e das áreas técnicas 

responsáveis. Sendo, a Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio Diagnóstico e Cirurgias – 

DUAEC/CATES/SAIS e o coordenador do Grupo Condutor Central da Rede Cegonha os 

responsáveis pelo monitoramento e avaliação 
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4.2 PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM 

OBSTETRÍCIA 

  

Área (s): Diretoria de Enfermagem/COASIS/SAIS/SES, Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio 

Diagnóstico e Cirurgias/CATES/SAIS/SES, Grupo Condutor Central da Rede Cegonha, Assessoria 

Técnica da PNH/SAIS/SES, Assessoria Técnica de Redes de Atenção à Saúde/SAIS/SES 

   

Este Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco (ACCR) partiu de uma iniciativa 

do Ministério da Saúde, a partir da Rede Cegonha para apoiar as maternidades e serviços de 

Obstetrícia no Brasil. É um instrumento destinado a favorecer a organização das portas de entrada 

dos serviços de urgência em obstetrícia como forma de garantir um acesso com qualidade às 

mulheres no período gravídico puerperal e assim modificar positivamente indicadores de 

morbimortalidade materna e perinatal. Sua elaboração se deu a partir das experiências de 

maternidades que já vinham implementando o ACCR e contou com a colaboração de um grupo de 

gestores, trabalhadores e especialistas de diversos serviços e instituições.  

O Protocolo é uma ferramenta de apoio à decisão clínica que tem como propósito a pronta 

identificação da gestante crítica ou mais grave, permite o atendimento rápido e seguro, de acordo 

com o potencial de risco, baseado em evidências científicas existentes, subsidiando, baseando e 

orientando uma análise sucinta e sistematizada, que possibilita identificar situações que ameaçam 

a vida.  

Com este Protocolo, a SES/Uruaçu, assim como o Ministério da Saúde, espera contribuir e 

colocar à disposição da Rede, um documento validado e de referência para a ampliação do ACCR 

nos serviços que realizam parto no SUS/Uruaçu. 
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DESMAIO/MAL ESTAR GERAL 

 

 

DOR ABDOMINAL/LOMBAR/CONTRAÇÕES UTERINAS 

 

 

  

Não responsiva Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80mmHg); taquicardia (FC ≥ 

140bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de 

consciência. Saturação de O2 ≤ 89% em ar ambiente Relato de diabetes (glicemia ≤ 

50 mg/dl)

Vermelho

Alteração de consciência ou estado mental Descritor: uso de álcool e drogas ilícitas

ou hálito etílico. Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso

esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de

nariz ou qualquer padrão associado a cianose. Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em

ar ambiente PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais

Hipertermia ≥ 400C Alterações de glicemia Descritor: considerar os parâmetros da

gestante.

Laranja

Saturação de O2 ≥ 95% em ar ambiente PAS de 140-159 mmHg e/ou PAD de 90-109 

mmHg, assintomática Febre Descritor: Tax de 380C a 39,90C. Pacientes 

imunodeprimidas Descritor: história clínica de infecção por HIV.

Amarelo

PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg  Encaminhamento da UBS não enquadrada 

nas situações de urgência
Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Período expulsivo Sangramento vaginal intenso em gestantes com mais de 22 

semanas Prolapso de cordão umbilical Exteriorização de partes fetais Choque 

Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 

bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência.

Vermelho

Dor intensa (7-10/10) Contrações intensas a cada 2 minutos Hipertonia

uterina/sangramento genital intenso Descritor: perda brusca ≥ 150 ml em 20 minutos

(+ de dois absorventes noturnos); FC ≥ 120 bpm; PAS ≤ 70 mmHg. PAS ≥ 160

e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou

alterações visuais Perda de líquido espesso esverdeado Portadora de doença

falciforme Portadora de HIV em trabalho de parto Pós-parto imediato

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Contrações com intervalos maiores que 3 minutos Sangramento 

moderado Descritor: perda de 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente noturno); FC 

≥ 120; levemente hipotensa. PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, 

assintomática Ausência de movimentação fetal em gravidez ≥ 22 semanas Vítima de 

violência física e sexual

Amarelo

Dor leve (1-3/10) Febre Tax: ≤ 37,90C PAS ≤ 139 e/ou PAD ≤ 89 mmHg Perda 

de líquido em pequena quantidade Encaminhamento de outras unidades de saúde não 

enquadradas nas situações de urgência.

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS. Azul



 

483 
 

DOR DE CABEÇA/TONTURA/VERTIGEM 

 

 

 

FALTA DE AR /SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

 

 

 

 

Apneia ou Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço 

respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou 

qualquer padrão associado a cianose. Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 

mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, 

sudorese fria, alteração de nível de consciência.

Vermelho

Alteração de consciência ou estado mental PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA

≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais Dor intensa de

início abrupto ou progressiva Descritor: 7-10/10 Distúrbio de equilíbrio, zumbidos,

perda da visão, sinais de meningismo Descritor: sinais de meningismo: rigidez de nuca, 

fotofobia, cefaleia. Febre Tax: > 400C

Laranja

PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática  Dor forte moderada (4-

6/10) Náuseas e vômitos de início agudo e persistente Febre Tax: ≤ 380C a 39,90C
Amarelo

Dor leve (1-3/10) Febre Tax: 37,50C a 37,90C PAS ≤ 139 e/ou PAD ≤ 89 mmHg 

Relato de náuseas e vômitos
Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Saturação de O2 ≤ 89% em ar ambiente Estridor Descritor: som resultante do fluxo 

turbulento de ar na via aérea. Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); 

taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, 

alteração do nível de consciência.

Vermelho

Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório,

retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer

padrão associado a cianose. Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente PAS

≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou

alterações visuais Início agudo após trauma Portadora de doença falciforme.

Laranja

Dispneia moderada Descritor: consegue falar frases mais longas.PAS de 140-159 e/ou 

PAD de 90-109 mmHg, assintomática Edema unilateral de MMII ou dor na panturrilha 

Febre Tax: 380C a 39,90C Dor de garganta com placas Dor torácica moderada 

Descritor : 4-6/10.

Amarelo

Obstrução nasal com secreção amarelada Dor de garganta sem outras alterações 

Tosse produtiva, persistente Febre Tax: 37,90C PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 

mmHg

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul
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FEBRE/SINAIS DE INFECÇÃO 

 

 

NÁUSEAS E VÔMITOS 

 

 

 

 

Convulsão em atividade Saturação de O2 ≤ 89% em ar ambiente Choque Descritor: 

hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 

40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência.

Vermelho

Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório,

retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer

padrão associado a cianose. Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente

Hipertermia Tax: ≥ 400C PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90 mmHg

com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais Portadora de doença falciforme.

Laranja

Febre Tax: 380C a 39,90C PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 

Dor moderada (4-6/10) Sinais de infecção em sítio cirúrgico Ingurgitamento mamário 

com sinais flogísticos Descritor: dor, calor, rubor e edema. Pacientes imunodeprimidas 

Descritor: história clínica de infecção por HIV.

Amarelo

Lesões genitais agudas Ingurgitamento mamário sem sinais flogísticos associados 

Queixas urinárias Febre Tax: 37,90C PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg Dor 

leve Descritor: 1-3/10

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Desidratação intensa e sinais de choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); 

taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, 

alteração de nível de consciência.

Vermelho

Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório,

retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer

padrão associado a cianose. PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90

mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais Sinais de desidratação com

repercussão hemodinâmica, mas sem sinais de choque.

Laranja

Febre Tax: 380C a 39,90C PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 

Vômitos com sinais de desidratação sem repercussão hemodinâmica Descritor: sinais 

de desidratação: hipotensão, taquicardia, turgor de pele deficiente TEC > 2 segundos.

Amarelo

PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg Verde Vômitos frequentes sem desidratação 

Descritor: sinais de desidratação: hipotensão, taquicardia, turgor de pele deficiente 

TEC < 2 segundos. Febre Tax: ≤ 37,90C.

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul
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PERDA DE LÍQUIDOS VIA VAGINAL/SECREÇÕES 

 

 

PERDA DE SANGUE VIA VAGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de parto em período expulsivo Vermelho Exteriorização de partes fetais. Vermelho

Dor intensa (7-10/10) Trabalho de parto (contrações a cada 2 minutos) Perda de

líquido esverdeado espesso PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90

mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais Portadora de HIV.

Laranja

Dor moderada (4-6/10) PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 

Perda de líquido claro em grande quantidade Vítima de violência física e sexual.
Amarelo

Queixa atípica de perda de líquido Dor aguda leve (1-3/10) Verde PAS ≤ 139 

mmHg e PAD ≤ 89 mmHg.
Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Irresponsiva Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 

140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível 

de consciência. Hemorragia exanguinante Descritor: perda de ≥ 1.500ml (um lençol 

encharcado abruptamente); FC ≥ 120 bpm e PAS ≤ 7 0mmHg. Trabalho de parto 

em período expulsivo Exteriorização de partes fetais.

Vermelho

Confusão/letargia Sangramento intenso Descritor: perda brusca ≥ 150 ml em 20

minutos (+ de dois absorventes noturnos); FC ≥ 120 bpm; PAS ≤ 70 mmHg. PAS ≥

160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou

alterações visuais Dor intensa (7-10/10) Trabalho de parto (contração a cada 2

minutos) Hipertonia u

Laranja

Sangramento moderado Descritor: perda de 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente 

noturno); FC ≥ 120; levemente hipotensa.PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, 

assintomática Contrações uterinas a intervalos de 3 a 5 minutos Ausência de percepção 

do movimento fetal em gravidez ≥ 22 semanas Febre Tax: 380C a 39,90C Vítima de 

violência física e sexual.

Amarelo

Sangramento leve Descritor: perda < 60ml em 6 horas (um absorvente normal); FC ≤ 

90 bpm; PAS normal. Dor abdominal aguda leve Descritor: 1-3/10. PAS ≤ 139 

mmHg e PAD ≤ 89 mmHg

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul
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QUEIXAS URINÁRIAS 

 

 

PARADA/REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS 

 

 

RELATO DE CONVULSÃO 

 

Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110

mmHg PAS ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais

Hipertermia Tax: ≥ 400C Dor intensa (7-10/10)

Laranja

Febre Tax:380C a 39,90C PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, 

assintomática Dor moderada (4-6/10) Retenção urinária Pacientes imunodeprimidas 

Descritor: história clínica de infecção por HIV

Amarelo

Algúria/disúria, poliúria Descritor: dor acompanhada de dificuldade para urinar. 

Lesões vulvares externas Dor leve (1-3/10) PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente Laranja PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥

110 mmHg PAS ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais

Hipertermia Tax: ≥ 400C Dor intensa (7-10/10).

Laranja

Relato de ausência de movimento fetal por mais de 12 horas em gestação ≥ 26 

semanas PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática.
Amarelo

Relato de ausência de movimento fetal por mais de 12 horas em gestação de 22 

semanas e < 26 semanas Relato de ausência de movimento fetal por menos de 12 

horas em gestação > 22 semanas PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg.

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul

Não responsiva Convulsão em atividade Padrão respiratório ineficaz Descritor: 

gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases 

entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose. 

Saturação de O2 ≤ 89% em ar ambiente Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 

mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, 

sudorese fria, alteração de nível de consciência.

Vermelho

Alteração do estado mental/comportamento Saturação de O2 ≥ 90% e ≤ 94% em

ar ambiente PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia,

epigastralgia ou alterações visuais História de diabetes (glicemia ≤ 50 mg/dl)

Hipertermia Tax: ≥ 400C.

Laranja

História de perda da consciência Saturação de O2 ≥ 95% Qualquer valor de PA 

Febre Tax: 38,0C a 39,90C Pacientes imunodeprimidas Descritor: história clínica de 

infecção por HIV. História de trauma.

Amarelo
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OUTRAS QUIEXAS/PACIENTES ENCAMINHADAS DE OUTRAS UNIDADES SEM 

REFERENCIAMENTO 

 

 

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE SINAIS VITAIS EM PUÉRPERAS E 

GESTANTES 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA GLICEMIA 

 

 

 

4.3 PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO 

 

Área (s): Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio Diagnóstico e Cirurgias/CATES/SAIS/SES, 

Diretoria de Enfermagem/COASIS/SAIS/SES, Diretoria de Organização de Serviços de Atenção    

Primária/COAPS/SAIS/SES, Assessoria Técnica da PNH/SAIS/SES, Assessoria Técnica de Redes 

de Atenção à Saúde/SAIS/SES 

Este Protocolo de ACCR foi elaborado a partir de pesquisa em artigos, livros e publicações do 

Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, das entidades representativas 

PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg PAS ≥ 140/90 mmHg com cefaleia,

epigastralgia ou alterações visuais.
Laranja

PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática Dor persistente na 

perna que não melhora, acompanhada de edema e rigidez de musculatura da 

panturrilha Pacientes imunodeprimidas Descritor: história clínica de infecção por HIV.

Amarelo

PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg Idade gestacional acima de 41 semanas. Verde

Solicitação de atestados, licença maternidade; troca de pedidos de exames/receitas. Azul

PAS inaudível ou abaixo de 80 mmHg PAD inaudível FC ≥ 140 ou ≤ 59 bpm 

Descritor: paciente sintomática.
Vermelho

PAS ≥ 160 mmHg PAD ≥ 110 mmHg FC ≥ 140 ou ≤ 50 bpm Descritor: paciente

assintomática.
Laranja

PAS ≥ 140 a 159, sintomática PAD ≥ 90 a 109 mmHg, sintomática FC: 91 a 139 

bpm
Amarelo

PAS abaixo de 139 mmHg PAD abaixo de 89 mmHg FC: 60 a 90 bpm Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS. Azul

Hiperglicemia Descritor: glicemia > 300 mg/dl. Hiperglicemia com cetose Descritor:

glicemia > 200 mg/dl ou sinais de acidose (respiração profunda). Hipoglicemia

Descritor: glicemia < 50 mg/dl.

Laranja
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de categorias profissionais médica e de enfermagem, além de projetos, planos de ação e protocolos 

elaborados ao longo dos últimos cinco anos no âmbito da Rede SES/Uruaçu. 

Critérios de Inclusão: Todos os usuários que procurarem atendimento nas portas de 

urgência/emergência da Rede SES/Uruaçu. 

Critérios de Exclusão: Mulheres no ciclo gravídico puerperal com queixas relacionadas à gestação 

e puerpério, crianças e adolescentes até 14 anos incompletos. 
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ALTERAÇÕES CUTÂNEAS 

Feridas; abscessos; afecções da pele e subcutâneo (Cuidado com idosos e diabéticos) 

 

 

 

Respiração inadequada Descritor; FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. Sinais de choque

Descritor; hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg), taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou

bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: estridor: um som resultante do

fluxo turbulento de ar na via aérea superior. Edema difuso de face Descritor: inchaço

envolvendo a derme profunda, tecido subcutâneo, representando um edema

localizado. O angioedema frequentemente ocorre na face, lábios, língua e laringe.

Perfusão comprometida Descritor: TEC > 2 segundos Dor intensa (7-10/10)

Descritor: com abcesso ou flutuação. Mordedura (humana ou animal) Descritor:

acidentes graves: Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta 

do pé. Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo.

Lambedura de mucosas. Lambedura de pele onde já existe lesão grave. Ferimento

profundo causado por unha de animal. Ferida de difícil controle de sangramento

Descritor: lesão com sangramento que mesmo após compressão persiste com

sangramento visível. Acidente com animal peçonhento Descritor: sem sinais e

sintomas sistêmicos Toxemiado, prostrado ou febril Descritor: cianótico,

taquicárdico, dispneico. Contato com produtos químicos de alta letalidade Descritor:

a toxicidade aguda é a capacidade de um produto causar um efeito prejudicial após

uma única exposição, em um período de tempo curto.

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Ferida com sangramento controlado Descritor: Lesão com

sangramento contido após compressão. 32 Manual de Acolhimento e Classificação

de Risco Abscesso e Febre (Tax > 37,80C) Placas eritematosas de início súbito

Descritor: rubor na pele ocasionado pela vasodilatação capilar associado ou não a

exposição solar, processos infecciosos ou inflamatórios, uso de substâncias

medicamentosas, processos alérgicos. Quando pressionado embranquece,

reaparecendo após cessar a pressão. Erupções secretantes ou bolhosas em mais de

10% corpo associado a prurido Descritor: lesões com conteúdo líquido que podem

ser serosidade, sangue e/ou pus, maior que um centímetro. Com infecção secundária

Descritor: presença de sinais flogísticos (dor, calor e rubor)

Amarelo

Mordedura (humana ou animal) Descritor: acidentes leves: Ferimentos superficiais

pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros (exceto mãos, polpas

digitais e planta dos pés). Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou

arranhaduras, causadas por unha ou dente, lambedura de pele com lesões

superficiais. Dor leve (1-3/10) Descritor: com abcesso ou flutuação. Abscesso SEM

Febre Descritor: abcesso sem flutuação. Ferida infectada Descritor: sem sinais

sistêmicos Ferida superficial Descritor: lesão pequena e sem sangramento.

Verde

Retirada de pontos Descritor: sem sinais sistêmicos. Troca de curativos Descritor:

sem sinais sistêmicos. Quadro crônico ou recorrente Descritor: sem sinais sistêmicos.

Nenhum dos determinantes anteriores Descritor: sem sinais sistêmicos.

Azul
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ALTERAÇÕES DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, COMPORTAMENTO OU SENSÓRIO 

 Confusão mental, excitação, ansiedade, letargia, obnubilação. História de ingestão de álcool, 

drogas e outras substâncias; História de diabetes; Doença mental; História de autoflagelação e auto 

extermínio. (Cuidado com hipóxia e hipoglicemia) 

 

 

 

 

 

 

 

Estado mental alterado Descritor: desorientado no tempo, lugar e desconhecimento 

de pessoas; incapacidade de cumprir ordens simples; pensamento desconexo. 

Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; 

cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. Saturação de O2 < 

85% Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia 

(FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Sinais neurológicos focais 

Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 

Alterações glicêmicas Descritor: glicemia >250 ou  <70mg/dl

Vermelho

História de trauma craniano RECENTE Descritor: história de TCE inferior a sete

dias. História de overdose ou envenenamento Descritor: dosagem excessiva de

medicamentos e/ou outras substâncias. Extrema agitação / alucinações Descritor:

inquietação, aumento da excitabilidade psíquica, resposta exacerbada a estímulos,

irritabilidade, atividade motora e/ou verbal inadequada e repetitiva, podendo cursar

com agressividade; risco de hetero e/ou auto agressividade. Alteração de

temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou >37,80C. Déficit neurológico novo

Descritor: perda de função nervosa, medular, espinhal ou cerebral diferente da área

específica anteriormente afetada. Saturação de O2 < 85-89% Potencial suicida /

homicida Descritor: presença de ideação, intenção ou planos suicidas ou homicidas.

Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável – geralmente descrita como jamais

sentida.

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Saturação de O2 90-94% Vômito persistente Descritor: 

reflexo incontrolável que expele conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com 

medidas para alívio do sintoma. História de inconsciência Descritor: perda da 

capacidade de permanecer alerta.

Amarelo

Saturação de O2 ≥ 95% Vômitos esparsos Sintomas depressivos e/ou de ansiedade 

Descritor: relato de tristeza, apatia, irritabilidade, angustia, dificuldade para conciliar o 

sono, de concentração, história de abuso de álcool e outras drogas

Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul
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CONVULSÃO 

 

 

  

Convulsão ativa. Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: presença de

secreções, sangue, corpo estranho. Alterações glicêmicas Descritor: glicemia > 250

ou < 70 mg/dl. Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com

incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150

bpm. Sinais neurológicos focais Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia,

distúrbio do equilíbrio. Crise convulsiva reentrante Descritor: crise repetida sem a

recuperação completa da consciência entre elas. Sinais meningismo Descritor: rigidez

de nuca, fotofobia, cefaleia.

Vermelho

História de overdose ou envenenamento Descritor: dosagem excessiva de

medicamentos e/ou outras substâncias. História de trauma craniano RECENTE

Descritor: história de TCE inferior a sete dias. 

Laranja

Em pós-comicial Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se 

caracterizar por perda da consciência, confusão ou desorientação mental e letargia. 

História de epilepsia em tratamento Descritor: Histórico pessoal de epilepsia em uso 

de anticonvulsivante. Crise convulsiva há menos de 12h e alerta Descritor: relato de 

crise convulsiva nas últimas 12 horas.

Amarelo

Nenhum dos determinantes anteriores Verde

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS Azul
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DESMAIO, TONTURA, VERTIGEM 

Avaliar uso / interrupção de anticonvulsivante, neurolépticos. Uso de álcool e drogas ilícitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração do nível de consciência Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow

(ECG 400 ou < 50 mg/dl. Rigidez de nuca / muscular, hipertonicidade Descritor:

incapacidade de flexionar a cabeça para frente devido a rigidez muscular e resistência

a movimentação passiva. Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80

mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Pulso anormal Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco. Dor torácica Descritor:

dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo

ou pescoço. Pode-se associar sudorese, náuseas e epigastralgia. Distúrbio súbito do

equilíbrio Descritor: associado a náuseas e vômitos. Dor intensa (7-10/10) Descritor:

dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. Em pós-comicial e

torporoso/comatoso Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se

caracterizar por perda da consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.

Dispneia aguda Descritor: sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita.

Alteração do nível de consciência Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow

(ECG 9-14). Alteração de temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou >

37,80C. História importante de alergia Descritor: relato de reação alérgica

conhecida. Cefaleia intensa (7-10/10) de início súbito Descritor: dor intolerável,

geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida". Déficit neurológico agudo

Descritor: paresia, plegia, disfagia, afasia, ataxia, paralisia facial. História de trauma

craniano RECENTE Descritor: história de TCE inferior a sete dias. 

Laranja

História de inconsciência Descritor: perda da capacidade de permanecer alerta. Dor

moderada (4-6/10) Em pós-comicial Descritor: momento posterior a crise convulsiva

que pode se caracterizar por perda da consciência, confusão ou desorientação

mental e letargia. Relato de primeira crise convulsiva Crise convulsiva há menos de

12h e alerta Descritor: relato de crise convulsiva nas últimas 12 horas.

Amarelo

Dor leve (1-3/10) Verde Parestesias bilaterais ou migratórias Descritor: sensações

cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que são percebidas

espontaneamente na ausência de estimulação

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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DIARREIA E VÔMITOS (Pacientes idosos Imunossupremidos) 

 

 

DOR ABDOMINAL OU QUEIXAS ABDOMINAIS 

Cuidado com pacientes idosos, diabéticos, pacientes com passado de IAM com dor em abdome 

superior e mulheres em idade fértil 

 

 

 

 

Vômito COM sangue Descritor: presença de grande quantidade de sangue no vômito 

presenciado ou relatado com repercussão hemodinâmica (Hipotensão (PA sistólica ≤ 

80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Sinais de 

choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 

bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Dor abdominal Intensa Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais

sentida. Alteração do nível de consciência Descritor: escore na Escala de Coma de

Glasgow (ECG 9-14). Perfusão periférica > 4 segundos.

Laranja

Alteração de temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C. Amarelo 

Fezes enegrecidas ou em geleia de groselha Descritor: presença sangue fresco com 

coágulos nas fezes. Dor moderada (4-6/10) Sinais de desidratação Descritor: 

diminuição da urina e da turgidez da pele (a pele demora para voltar ao lugar, se 

esticada), fraqueza e tonturas, boca e língua secas.

Amarelo

Dor leve (1-3/10) Vômitos esparsos Evento de início < 6 horas Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul

Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Presença de secreções,

sangue, corpo estranho. Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm

com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150

bpm. Sinais de Choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia

(FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Vômito com sangue Descritor:

presença de grande quantidade de sangue no vômito presenciado ou relatado com

repercussão hemodinâmica (Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC

≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Dor irradiando para o dorso Dor epigástrica Alteração de temperatura Descritor:

temperatura: < 350C ou > 37,80C. Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável,

geralmente descrita como jamais sentida.

Laranja

Fezes enegrecidas ou em geleia de groselha Descritor: presença sangue fresco com

coágulos nas fezes. Dor moderada (4-6/10) História de vômito COM sangue < 6

HORAS Sangramento vaginal Possível gravidez Irradiação para ombro Vômito

persistente Descritor: reflexo incontrolável que expele conteúdo gástrico pela boca e

que não cessa com medidas para aliviar do sintoma.

Amarelo

Dor leve (1-3/10)  Vômitos esparsos Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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DOR CERVICAL 

 

 

DOR DE CABEÇA 

 

 

 

 

Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: presença de secreções,

sangue, corpo estranho. Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80

mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Manifestações

hemorrágicas Descritor: presença de petéquias, equimoses, sangramentos

espontâneos.

Vermelho

Alteração do nível de consciência Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow

(ECG 9-14). Sinais de meningismo Descritor: rigidez na nuca, fotofobia (intolerância

ao brilho da luz) e cefaleia. Sinais neurológicos focais Descritor: paresia, parestesia,

disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor

intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. Alteração de temperatura

Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C. Trauma direto no pescoço Descritor:

inclui traumatismos de garganta, nuca e região supraclavicular.

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Amarelo

Dor leve (1-3/10) Evento recente < 7 DIAS Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul

Estado mental alterado Descritor: desorientado no tempo, lugar e desconhecimento

de pessoas; incapacidade de cumprir ordens simples; pensamento desconexo. Sinais

de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140

bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Convulsão ativa Sinais neurológicos focais

Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. Início

súbito de maior intensidade já sentida Descritor: dor intolerável, geralmente descrita

como "A pior dor de cabeça da vida"

Vermelho

Perda aguda completa da visão Sinais de meningismo Descritor: rigidez na nuca,

fotofobia (intolerância ao brilho da luz) e cefaleia. Laranja Dor intensa (7-10/10)

Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.

Laranja

Alteração de temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C. História de

inconsciência Descritor: perda da capacidade de permanecer alerta. Diminuição

recente da visão Amarelo Dor moderada (4-6/10) Náuseas e vômitos Descritor:

associados a dor.

Amarelo

Dor leve (1-3/10) Evento recente < 7 DIAS Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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DOR DE GARGANTA 

 

 

DOR NA COLUNA E EM EXTREMIDADES 

 Cuidado com idosos e diabéticos. Diminuição da temperatura distal, diminuição ou 

ausência de pulso distal 

 

 

Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: presença de secreções,

sangue, corpo estranho. 
Vermelho

Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais

sentida. Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: estridor: um som

resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.

Laranja

Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais

sentida. Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: estridor: um som

resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.

Amarelo

Dificuldade para deglutir Dor leve (1-3/10) Ardência na garganta sem 

SIALORREIA Descritor: tosse, coriza, obstrução.
Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul

Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: presença de secreções,

sangue, corpo estranho. Sinais neurológicos focais Descritor: paresia, parestesia,

disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. Sinais de choque Descritor: hipotensão

(PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40

bpm). Sinais de isquemia	Vermelho.

Vermelho

Sinais flogísticos ou com drenagem em articulação Descritor: edema, hiperemia,

calor e rubor. Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, geralmente descrita

como jamais sentida. Alteração de temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou >

37,80C. Comprometimento vascular distal Grave mecanismo de trauma Descritor:

desaceleração frontal rápida; desaceleração vertical rápida; penetração de projétil.

Laranja

Dor moderada (4-6/10)

 Dificuldade de andar

Sem sinais de isquemia

 Sinais flogísticos locais não articulares 

Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.

 Limitação dos movimentos/função.

Amarelo

Dor moderada (4-6/10)

 Dificuldade de andar

Sem sinais de isquemia

 Sinais flogísticos locais não articulares 

Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.

 Limitação dos movimentos/função.

Verde

Dor crônica não agudizada. Azul
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DOR TORÁCICA  

Avaliar intensidade da dor, dados vitais, se espontânea ou traumática, duração. 

Característica, localização, irradiação e uso de medicamentos. 

 

 

 

  

Saturação de O2 90-94% Alteração de temperatura Descritor: (< 350C ou

>37,80C)	Amarelo.
Vermelho

Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais

sentida. Hemoptise ativa Descritor: sangramento ativo vermelho vivo em quantidade

maior que uma colher de chá. Trauma torácico com falta de ar Pulso anormal

Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco.

Laranja

História cardíaca importante Dor moderada (4-6/10) Dor pleurítica Descritor: dor

aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna- se mais

intensa com a respiração profunda e com a tosse. Epistaxe Descritor: sangramento

ativo controlado por compressão direta. Vômito persistente História cardíaca

importante.

Amarelo

Dor leve (1-3/10) Descritor: sem outros sintomas associados e em pacientes sem

história prévia de coronariopatia ou embolia pulmonar. Dor que piora ao movimento

Descritor: dor de característica muscular (localizada, evidenciada à palpação, que

piora com movimentos do tronco ou membros superiores). Dificuldade para deglutir

Tosse produtiva.

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICOS 

 Envenenamentos e intoxicações UNIDADES SEM REFERENCIAMENTO Cuidado com 

ingestão de anticonvulsivantes, antidepressivos, sulfato ferroso, paracetamol, anti-

hipertensivos, antiarrítmicos, betabloqueadores, digoxina, hipoglicemiante oral 

organofosforados, carbamatos, e drogas não conhecidas. 

 

 

  

Estado mental alterado Descritor: confusão mental, rebaixamento do nível de

consciência; letargia e/ou confusão mental. Respiração inadequada Descritor: FR <

10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental;

FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. Saturação de O2 < 85% Edema facial Edema de língua

Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC

≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Convulsão ativa Descritor: contratura

muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele. Risco de contaminação

contínua Lesão ocular química aguda.

Vermelho

Ingestão há menos de 6h sem sintomas Substância de alto risco de intoxicação

Saturação de O2 85-89% Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável,

geralmente descrita como jamais sentida. História de inconsciência Estridor

Descritor: estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea

superior. História psiquiátrica importante Acidente perfurocortante com material

biológico.

Laranja

Prurido e/ou irritação intensa Saturação de O2 90-94% Dor moderada (4-6/10). Amarelo

Dor leve (1-3/10) Saturação de O2 > ou = 95%   Alterações dérmicas locais. Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS 

 

 

  

Hemorragia Severa

 Comprometimento/obstrução de vias aéreas

Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho. Respiração inadequada

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

 cianose; 

letargia e/ou confusão mental;

 FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. 

Sinais de choque

 Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); 

Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Saturação de O2 <

85% 

Descritor: saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente.

Vermelho

Alteração do nível de consciência Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow

(ECG 9-14). Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: estridor é um som

resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior. Edema de face Edema de

língua Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 8 0mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm)

ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Saturação de O2 85-89% Ferimentos profundos

Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais

sentida. História importante de alergia Veneno alta mortalidade.

Laranja

Sem sinais sistêmicos

Eritema ou bolhas disseminadas

Dor moderada (4-6/10)

Saturação de O2 90-94%

Prurido intenso

Sangramento controlável

Descritor: sangramento ativo contido por compressão.

Amarelo

Saturação de O2 > ou = 95% Dor leve (1-3/10) Inflamação local Descritor: edema,

hiperemia, calor e rubor. Infecção local.
Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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MAL ESTAR GERAL 

 

 

 

PALPITAÇÕES (batedeira; Fazer ECG ou Oximetria) 

 

Hipoglicemia grave Descritor: glicemia < 50 mg/dl e sinais: mudança de

comportamento (agressividade, apatia, perda de consciência, crise convulsiva) e

necessidade de ajuda de terceiros. Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥

36 irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤

40 ou ≥ 150 bpm. Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80

mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Sinais neurológicos focais Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia,

distúrbio do equilíbrio. Sinais de meningismo Descritor: rigidez de nuca, fotofobia

(intolerância ao brilho da luz) e dor de cabeça. Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor

intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. Alteração do nível de

consciência Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).

Laranja

Petéquias e equimoses Sudorese fria Sinais vitais alterados Descritor: PAS > 220 ou

PAD >130 mmHg; PAS < 80 mmHg; FC < 40 ou >150 bpm; FR < 10 ou > 36

irpm. Dor moderada (4-6/10) Bolhas ou manchas disseminadas Imunossupressão

conhecida História hematológica importante

Amarelo

Alteração de temperatura (37,80C) Dor leve (1-3/10)Evento recente de viagem

para regiões endêmicas Descritor: Aparecimento < 7 dias.
Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul

Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. Sinais de choque

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou

Bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

Vermelho

Dispneia aguda Descritor: sensação subjetiva de desconforto respiratório ou

dificuldade para respirar (< 30 dias). Pulso anormal (FILIFORME) Descritor: Tipo

de pulso arterial muito fraco. Dor cardíaca Descritor: dor intensa em aperto ou peso

no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo ou pescoço. Pode-se associar a

sudorese e vômitos. História de overdose ou envenenamento.

Laranja

Palpitação no momento História cardíaca importante História de inconsciência.
Amarelo

Evento recente. Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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POLITRAUMAS 

Traumatismo crânio encefálico, agressão, grave mecanismo de trauma, lesão grave de únicos 

ou múltiplos sistemas, TCE com EC Glasgow ≤ 8, grande queimado (SCQ > 26%) ou 

acometimento de vias aéreas (síndrome de inalação), trauma tóraco abdominal com 

perfuração, taquidispnéia, alteração mental, hipotensão, taquicardia e dor intensa, lesão 

múltiplas de membros com desalinhamento. 

 

Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC

≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Comprometimento/obstrução de vias

aéreas Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho. Hemorragia

severa Amputação traumática.

Vermelho

Alteração do nível de consciência 

Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).

 Palidez cutânea e sudorese fria 

Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco.

 Dor pleurítica 

Descritor: dor aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna-

se mais intensa com a respiração profunda e com a tosse.

 Sinais neurológicos focais

 Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 

Otorragia

 Dor cervical 

Dor intensa (7-10/10)

Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. Dor ou

instabilidade da pelve 

Náuseas/vômitos Evisceração 

Descritor: é uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais. Ferimento

perfurante 

Trauma direto no pescoço  

Laranja

Envolvimento em mecanismo de trauma grave

Descritor: queda de altura, acidente automobilístico, acidente com motocicleta,

atropelamento de pedestre ou ciclista.

 História de inconsciência 

Hemorragia controlável 

Descritor: sangramento ativo contido por compressão. 

Cefaleia moderada (4-6/10)

Descritor: sem perda de consciência, náuseas, vômito, crise convulsiva ou ferimento

perfurante.

Amarelo

Contusões e escoriações Dor leve Evento recente Evento (trauma) há mais de seis

horas.
Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul



 

501 
 

QUEIMADURAS 

Realizar o 1º atendimento e encaminhar para a Unidade de Referência, seguindo o protocolo 

clínico, quando necessário. 

 

 

 

  

Estado mental alterado Descritor: letargia, confusão mental, agitação. Respiração

inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose;

letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. Saturação de O2 < 85%

Descritor: saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente.

Vermelho

Queimaduras circunferenciais

 Queimaduras de 2º /3º graus > 10% de SCQ

 Descritor: >10 e 25% SCQ

 Queimaduras de 2º /3º graus em face e períneo

 Queimaduras elétricas

 Queimaduras em ambientes confinados

 Saturação de O2 85-89% 

Estridor

Descritor: estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea

superior.

Laranja

Queimaduras de 2º /3º graus < 10% de SCQ 

Queimaduras de 1º grau > 10% de SCQ 

Descritor: > 10% de SCQ em áreas não críticas.

 São áreas críticas: face, extremidades e genitália. 

Queimaduras de 1º grau em face e períneo

 Queimaduras de mãos e pés de qualquer grau

 Saturação de O2 90-94%

Amarelo

Saturação de O2 ≥ 95% Queimaduras de 10 grau Descritor: < 10% de SCQ em

áreas não críticas.
Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul
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QUEIXAS OCULARES 

 

 

QUEIXAS OTOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

Dados vitais alterados 

Descritor: PAS ≥ 220 ou PAD ≥ 130 mmHg; 

PAS ≤ 80 mmHg; 

FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm;

 FR ≤ 10 ou ≥ 36 irpm; 

Febre > 400C em adultos; 

Febre (T. axilar ≥ 38,50C) em imunocomprometidos; 

PAS entre 190-220 / PAD entre 120-130 mmHg; 

Febre (T. axilar ≥ 38,50C) em imunocompetentes e com toxemia.

 Dor intensa (7-10/10) 

Perda visual súbita ou diplopia

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Celulite periorbitária. Amarelo

Dor leve 

Sensação de corpo estranho 

Hemorragia na esclera

 Descritor: sem história de trauma. 

Olho avermelhado e/ou secreção

 Descritor: sem história de trauma, contato com substância química ou solda.

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul

Alteração do estado mental

 Descritor: confusão mental, agitação, delírios

 Otorragia 

Descritor: sangramento pelo conduto auditivo externo 

Dor intensa (7-10/10)

Laranja

Dor moderada (4-6/10). Amarelo

Perda recente da audição

Zumbidos

Presença de corpo estranho

Dor leve (1-3/10)

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul
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QUEIXAS RESPIRATÓRIAS 

Falta de ar, obstrução nasal, tosse, história de asma (cuidado com o uso crônico de corticoide, 

idosos, história de internação frequentes ou internações em UTI) 

 

Sinais de choque

Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou

bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Início agudo após trauma 

Exaustão

 Descritor: apresentando tiragem intercostal.

 Respiração inadequada 

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

 cianose; 

letargia e/ou confusão mental; 

FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

 Saturação de O2 < 85% 

Descritor: Saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente. 

Uso inadequado da musculatura acessória

Vermelho

Sinais de choque

Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou

bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Início agudo após trauma 

Exaustão

 Descritor: apresentando tiragem intercostal.

 Respiração inadequada 

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar;

 cianose; 

letargia e/ou confusão mental; 

FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

 Saturação de O2 < 85% 

Descritor: Saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente. 

Uso inadequado da musculatura acessória

Laranja

Saturação de O2 90-94% Alteração de temperatura Descritor: (< 350C ou

>37,80C).
Amarelo

Dor de garganta 

Descritor: com febre com placas sem toxemia.

 Tosse produtiva

 Saturação de O2 ≥ 95%

 Evento recente

 Descritor: aparecimento < 7 dias. 

História de chieira noturna

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul
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QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR 

 

 

  

Prostração, palidez cutânea ou sudorese

 Dor escrotal aguda 

Descritor: em menores de 25 anos.

 Priapismo

 Descritor: ereção peniana dolorosa . 

Dor intensa (7 -10/10)

 Hematúria 

Descritor: presença anormal de eritrócitos na urina. 

Gangrena escroto

 Celulite de escroto

 Retenção urinária aguda com bexigoma

Laranja

Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria

 Dor moderada (4 -6/10)

 Alteração de temperatura

 Descritor: (< 35 0 C ou >37,8 0 C ) .

 Vômito persistente

Amarelo

Trauma superficial de escroto

 Corrimento uretral amarelado fétido 

Troca de sonda vesical obstruída 

Dor leve (1 -3/10)

 Evento Recente

 Descritor: evento recente < 7 dias.

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul



 

505 
 

SANGRAMENTOS 

Hematêmese, hemoptise, melena, epistaxe, metrorragia – cuidado com cirróticos, usuários 

de anticoagulantes, portadores de coagulopatias e gestantes. 

 

 

Sinais de choque 

Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg);

 taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

 Respiração inadequada

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou

confusão mental;

 FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

 Distúrbio de coagulação 

Descritor: pacientes hemofílicos.

 Hemorragia severa

 Descritor: sob uso de anticoagulante. 

Distúrbio de coagulação de paciente cardiopata em uso de anticoagulante

Vermelho

Epistaxe SEM CONTROLE COM TAMPONAMENTO

 Evacuação de sangue vivo ou alterado 

História importante de sangramento digestivo

 Dor intensa (7-10/10) 

 Alteração do nível de consciência

Descritor: não totalmente alerta ou só responde à voz ou dor ou irresponsivo.

Vômito de sangue

Laranja

Dor moderada (4-6/10)

 Fezes enegrecidas ou em geleia de groselha 

Descritor: presença de sangue fresco com coágulos nas fezes. Sangramento vaginal 

Vômito persistente

Amarelo

Evento recente

 Descritor: Aparecimento < 7 dias 

Dor leve (1-3/10) 

Relato de hemorroidas 

Relato de epistaxes

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul
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TRAUMATISMO TORACO-ABDOMINAL 

 

 

 

  

Comprometimento/Obstrução de vias aéreas

 Sinais de choque 

Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou

bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Respiração inadequada 

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; 

cianose;

 letargia e/ou confusão mental;

 FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

 Distúrbio e coagulação 

Hemorragia severa

 Descritor: sob uso de anticoagulante.

Vermelho

Alteração do nível de consciência 

Descritor: não totalmente alerta ou só responde à voz ou dor ou irresponsivo.

 Dispneia súbita 

Descritor: sensação subjetiva de desconforto respiratório ou dificuldade para

respirar. 

Dor intensa (7-10/10)

 Evisceração 

Descritor: é uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais. Grave

mecanismo de trauma

Laranja

Hemorragia controlável 

Descritor: sangramento ativo contido por compressão.

 Dor moderada (4-6/10)

Amarelo

Inflamação local Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor Dor leve (1-3/10)

Infecção local Evento Recente Descritor: evento recente < 7 dias.

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores. Azul
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TRAUMAS  

Agressão, luxação, entorse, fratura exposta/amputação, fratura fechada, contusões 

 

 

Comprometimento/Obstrução de vias aéreas

 Descritor: presença de secreção, sangue, corpo estranho. 

Sinais de isquemia 

Sinais de choque 

Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg);

 taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Fratura exposta

Vermelho

Sinais neurológicos focais

 Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 

Ferida com sangramento ativo 

Dor intensa (7-10/10) 

Edema Descritor: (++/4+)

 Alterações respiratórias 

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; 

cianose;

 letargia e/ou confusão mental; 

FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

 Incapacidade de andar

 Grave mecanismo de trauma

Laranja

Dor moderada (4-7/10) 

Ferimento sem sangramento ativo

 Deformidade em membros

 Cefaleia 

Vômito

Descritor: se não se puder excluir trauma craniano, ingestão de drogas ou doença

de base. 

Sem sinais de isquemia

 Sinais flogísticos locais

 Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.

 Limitação dos movimentos/função 

Amarelo

Dor leve (1-3/10)

 Edema articular sem flogose

 Evento Recente

 Descritor: evento recente < 7 dias. 

Limitação leve dos movimentos

 Sem perda da função

Verde

Dor crônica não agudizada. Azul
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SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM PEDIATRIA 

 

 Área(s): Referência Técnica Distrital de Pediatria/DASIS/COASIS/SAIS, Diretoria de 

Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e  cirurgias/CATES/SAIS/SES, Diretoria de 

Enfermagem/COASIS/SAIS/SES, Diretoria de Organização de Serviços de Atenção     

Primária/COAPS/SAIS/SES, Diretoria de Áreas Estratégicas da Atenção Primária/COAPS/SAIS, 

Assessoria da Política Nacional de Humanização (PNH) /SAIS/SES, Assessoria de Redes de 

Atenção à Saúde/SAIS/SES 

 Para a elaboração deste Protocolo de ACCR realizou-se uma pesquisa a partir de artigos, 

livros e publicações do Ministério da Saúde , produção das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, das entidades  representativas de categorias profissionais médica e de enfermagem, além de 

Alterações de temperatura durante hemodiálise ou transplantados ou em uso de

imunossupressor

 Descritor: (Tax < 36,50C ou > 37,80C).

 Violência sexual e/ou intrafamiliar

 Exposição sexual consentida 

Pacientes escoltados 

Assistidos por Equipe de Atenção Domiciliar

 Incidente perfurante com material biológico

Suspeita clínica/epidemiológica de Dengue com sinais de gravidade Descritor: são

sinais de gravidade: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo

de líquidos – ascite, derrame pleural, derrame pericárdico; hipotensão postural e/ou

lipotimia, hepatomegalia maior do que 2cm abaixo do rebordo costal, sangramento

de mucosa, 

letargia e/ou irritabilidade. 

Retorno em período < 24 horas por ausência de melhora

 Descritor: relato de piora dos sintomas e sinais de deterioração clínica: alterações de 

FC, temperatura, pressão arterial e nível de consciência. Trauma em pacientes

hemofílicos

Laranja
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projetos, planos de ação e protocolos elaborados ao longo dos últimos cinco anos no âmbito da 

Rede SES/Uruaçu. 

Critérios de Inclusão Crianças de zero até 13 anos, 11 meses e 29 dias; e pacientes com 

doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias, que procurarem atendimento nas 

portas de urgência/emergência pediátrica da Rede SES/Uruaçu.  

Critérios de Exclusão Adultos e adolescentes a partir de 14 anos, exceto pacientes com 

doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias. 

 

QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR 

 

 

  

Prostração, palidez cutânea ou sudorese

 Dor escrotal aguda

 Descritor: em menores de 25 anos. 

Priapismo 

Descritor: ereção peniana dolorosa.

 Dor intensa 

Descritor: 7 -10/10, intolerável. 

Hematúria 

Descritor: presença anormal de eritrócitos na urina. 

Gangrena escroto

 Celulite de escroto

 Retenção urinária aguda com bexigoma

Laranja

Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria 

Dor moderada

 Descritor: 4 - 6/10, suportável, mas intensa .

 Alteração de temperatura Descritor: (37,8 0 C ) . 

Vômito persistente

Amarelo

Trauma superficial de escroto

 Corrimento uretral amarelado fétido

 Troca de sonda vesical obstruída

 Dor leve Descritor: 1 -3/10.

 Evento Recente

 Descritor: evento recente < 7 dias.

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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TOSSE, FALTA DE AR, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, RESPIRAÇÃO RUIDOSA, 

CHIADO NO PEITO 

 

PCR, bradicardia importante ou PCR iminente

Descritor: ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; ausência de

sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; ausência de pulso carotídeo,

braquial ou femoral; bradicardia < 8

Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais

focais. Falência respiratória 

Descritor: sudorese; fadiga; chiado; diminuição ou ausência de MV; batimento de asa de nariz

(BAN); retrações intercostais ou subcostais; taquipneia; apneia; bradipneia; dispneia ou cianose;

hipoxemia (RN < 50 mmHg; lactentes < 1 ano: PaO2 < 60 mmHg, >1 ano: PaO2 < 80 mmHg).

Vermelho

 Estridor laríngeo e dificuldade de falar ou mamar Descritor: inspiração ruidosa ou difícil; respiração 

prejudicada pela fala ou durante a sucção ao mamar.

 Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando Descritor: início súbito associado a 

ingestão de alimentos ou medicamentos com histórico de alergia, ou exposição a inalantes. Dispneia 

moderada ou intensa 

Descritor: dispneia; BAN; tiragens subcostais; gemência; histórico de asma quase fatal; fatores de 

risco: internações prévias por crise grave de asma, com necessidade de intubação e ventilação, sem 

acompanhamento profilático.

 Lactente dispneico com recusa ou dificuldade para se alimentar Descritor: estridor; gemidos; 

sibilância; períodos de apneia ou guinchos; respiração rápida ou difícil associada a dificuldade para 

ingerir alimentos líquidos ou sólidos. 

Saturação de O2 ≤ 90% 

Descritor: leve > 95%; moderada entre 91-95%; grave < 90%. Epistaxes com instabilidade 

hemodinâmica Salivação excessiva Descritor: salivação excessiva associada a desconforto 

respiratório. Hemoptise franca 

Alteração de temperatura

Laranja

Taquipneia 

Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.

 Dispneia leve

 Descritor: incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais.

 Saturação de O2 91- 94%

 Descritor: leve > 95%; moderada entre 91-95%; grave < 90%. 

Tosse frequente emetizante 

Descritor: acessos de tosse seca espasmódica que culmina em vômito; sem estridor e sem dificuldade 

respiratória. 

Alteração de temperatura

 Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo

Amarelo

Dor de garganta

 Descritor: tosse sem desconforto respiratório; mau hálito e mal-estar e odinofagia.

 Dor de ouvido 

Descritor: tosse seca ou úmida; associada a dor de ouvido, mas sem sinais de acometimento

sistêmico.

 Rinorreia purulenta 

Descritor: secreção nasal amarelo esverdeada; obstrução nasal e espirros sem sinais de

acometimento sistêmico. 

Temperatura entre 37,50C e 38,40C Descritor: tosse seca ou úmida; associada a febre baixa, mas

sem sinais de acometimento sistêmico. Dor muscular

 Descritor: sintomas respiratórios leves com relato ou sinais de dor muscular.

 Saturação de O2 ≥ 95%

Verde

Coriza Descritor: apenas coriza sem sinais sistêmicos. Azul
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DESMAIO, TONTURA, VERTIGEM 

Avaliar uso / interrupção de anticonvulsivante, neurolépticos. Abstinência de álcool e drogas 

ilícitas 

 

 

Alteração do nível de consciência 

Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 250 ou < 70 mg/dl. 

Rigidez de nuca / muscular, hipertonicidade

Descritor: incapacidade de flexionar a cabeça para frente devido a rigidez muscular e resistência a

movimentação passiva. 

Sinais de choque

 Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg);

 taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Vermelho

 Pulso anormal

 Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco. 

Dor torácica

Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo ou

pescoço.

 Pode-se associar sudorese, náuseas e epigastralgia. 

Distúrbio súbito do equilíbrio

 Descritor: associado a náuseas e vômitos.

 Dor intensa (7-10/10) 

Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. Em pós-comicial e

torporoso/comatoso 

Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da consciência,

confusão ou desorientação mental e letargia. 

Dispneia aguda Descritor: sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita.

 Alteração do nível de consciência

 Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14). Alteração de temperatura

 Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.

 História importante de alergia 

Descritor: relato de reação alérgica conhecida. 

Cefaleia intensa (7-10/10) de início súbito

 Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida".

 Déficit neurológico agudo

Descritor: paresia, plegia, disfagia, afasia, ataxia, paralisia facial. História de trauma craniano

RECENTE Descritor: história de TCE inferior a sete dias.

Laranja

Dor moderada (4-6/10) Em pós-comicial 

Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da consciência,

confusão ou desorientação mental e letargia.

 Relato de primeira crise convulsiva 

Crise convulsiva há menos de 12h e alerta

Amarelo

Dor leve (1-3/10) 

Parestesias bilaterais ou migratórias

Descritor: sensações cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que são percebidas

espontaneamente na ausência de estimulação

Verde

Nenhum dos determinantes anteriores Azul
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ALTERAÇÕES NO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E SENSÓRIO, PARESIAS E 

PARALISIAS 

 

Apneia, bradipneia, ou movimentos tóraco abdominais paradoxais Descritor: interrupção da

respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo; quando associada a alteração na cor, tônus

muscular ou frequência cardíaca; com dificuldade respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz

abafada e cianose.

 Convulsão em atividade 

Descritor: crise convulsiva à admissão.

 Paciente não responde; Glasgow < 8 

Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais

focais. 

Sinais de choque 

Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino; perfusão diminuída; letargia;

taquipneia; irritabilidade; oligúria. Glicemia < 50 mg/dl no RN e < 60 mg/dl em crianças 

Descritor: glicemia < 50 mg/dl no RN (0 a 28 dias) e < 60 mg/dl em crianças. Glicemia > 200 mg/dl

Vermelho

Extrema agitação; choro inconsolável 

Descritor: inquietação; resposta exacerbada aos estímulos; irritabilidade; choro incessante.

 Vômitos incoercíveis 

Descritor: vômitos que não cessam mesmo após medidas para alívio ou não tem intervalo entre os

episódios; 5 ou mais episódios de vômito na última hora. 

Saturação de O2 ≤ 90% 

Estado pós ictal ou déficit focal agudo 

Descritor: história de convulsão na última hora associada a um dos seguintes sinais: sonolência;

liberação de esfíncteres (urinou ou evacuou nas roupas); hipersecreção; miose ou sibilância e

broncoespasmo.

 Alteração de temperatura (< 350C ou > 400C) 

Deficiência neurológica AGUDA

Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) nas últimas 24 horas. Tentativa de autoextermínio ou

automutilação

 Descritor: relato ou suspeita.

 Paciente psiquiátrico em surto 

Descritor: paciente com história psiquiátrica que está em surto no momento. 

Paralisia flácida aguda de MMII, simétrica ou assimétrica

 Descritor: paralisia flácida simétrica de MMII, ou assimétrica acometendo qualquer membro

Laranja
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4.4 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 HEMU. 

Fraqueza muscular dos membros inferiores e/ou paresias de qualquer membro de início súbito 

Descritor: fraqueza muscular de MMII de início súbito ou paresias em qualquer membro.

 Saturação de O2 entre 91-94% 

Vômitos moderados

 Descritor: mais de 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas, porém sem vômitos incoercíveis. 

Perda de consciência nas últimas 24 horas

 Descritor: perda de consciência nas últimas 24 horas.

 Deficiência neurológica NOVA 

Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas.

Fraqueza muscular dos membros inferiores e/ou paresias de qualquer membro de início súbito

 Descritor: fraqueza muscular de MMII de início súbito ou paresias em qualquer membro.

Saturação de O2 entre 91-94%

 Vômitos moderados 

Descritor: mais de 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas, porém sem vômitos incoercíveis.

 Perda de consciência nas últimas 24 horas 

Descritor: perda de consciência nas últimas 24 horas.

 Deficiência neurológica NOVA 

Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas.

Amarelo

Reação aguda ao stress

 Descritor: desmaio; síncope. 

Saturação de O2 ≥ 95%

 Rinorreia purulenta 

Descritor: secreção nasal amarelo esverdeada; obstrução nasal e espirros sem sinais de

acometimento sistêmico.

 Relato de perda de consciência acima de 24 horas 

Descritor: história de perda de consciência ou desmaio. Vômitos esparsos 

Descritor: até 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas.

Verde

Coriza Descritor: apenas coriza sem sinais sistêmicos. Azul
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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: 

 

Horário e número de visitantes: 

UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 

Horário Nº máx de 

visitantes 

UTI´s 16h ás 17h 02 

Postos 1, 2 3 e 4 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; 
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✓ 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. 

 

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. 
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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. 

 

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; 
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✓ - 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; 

✓ - 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; 
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✓ - Não interferir no tratamento do paciente, pois a equipe do Hospital estará sempre fazendo 

o melhor para ele; 

✓ - 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. 
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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; 

✓ - 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. 

 

 

4.5 IMPLANTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO QUANTO ÀS FORMAS DE ACOMODAÇÃO E 

CONDUTA PARA OS ACOMPANHANTES.  

 

- 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; 

- O Hospital fornecerá as refeições aos acompanhantes que serão realizadas no refeitório nos 

seguintes horários: 

✓ Café da manhã: 07h30min às 08h; 

✓ Almoço: 12h às 12h30min; 

✓ Jantar: 19h às 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; 
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- 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; 

✓ 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; 
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✓ 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; 

✓ 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.; 
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✓ 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. 

 

 

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: 

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. 
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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  

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. 

                                                                                 

 
 
 
4.6 ATENDIMENTO (INCLUINDO PESQUISA DE SATISFAÇÃO) 

 

A implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário-SAU, pressupõe a instalação de um 

serviço que atenda plenamente aos princípios da Política Nacional de Humanização-PNH. 

A humanização do atendimento, seguindo a Política Nacional de Humanização- PNH, deve se 

pautar nos parâmetros de abrangência em três grandes áreas: 

• Acolhimento e atendimento dos usuários; 

• Trabalho dos profissionais; 

• Lógicas de gestão e gerência. 
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 Humanizar o atendimento é fazer com que as palavras e ações daquele que é atendido sejam 

compreendidas e acatadas por quem o atende. No setor da saúde, isso significa fazer com que a 

linguagem dos profissionais inclua o paciente num diálogo em via de mão dupla.  

 Na perspectiva de que a implementação desse SAU seja efetiva e eficaz, é preciso promover ações, 

campanhas, programas e políticas assistenciais. A estruturação desse cenário deve ser 

fundamentada nos princípios éticos e de respeito mútuo, com a ampliação da solidariedade e da 

responsabilidade. 

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) possibilita a mediação e a priorização da  

qualidade no atendimento prestado pela unidade de saúde. Este destina-se ao atendimento de 

usuários e funcionários que queiram manifestar-se sobre os serviços prestados, seja por dúvida, 

queixa, elogio ou sugestões. Este serviço será implantado em até 02 meses após o início das 

atividades na unidade. 

O SAU capta dados por meio de um único documento/instrumento que avalia a satisfação 

dos usuários em relação aos serviços prestados. No verso do instrumento de Pesquisa de Satisfação 

há um espaço reservado para comentários como dúvidas, sugestões, criticas e elogios. 
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4.7 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS 

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.  

 

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na área da saúde, principalmente no que tange 

o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser, sobretudo, humanizado. O usuário precisa de ser tratado 

de forma única, considerando todas as suas necessidades dentro da rede pública, orientando-o, 

claramente, cordialmente e objetivamente. O tratamento personalizado aumentará sua satisfação 

em relação à Unidade e à toda a rede.   

O SAU na Saúde precisa de ser visto além do simples contato entre departamento e usuário, 

caso contrário, deixa a impressão de que as outras áreas não estão inseridas neste processo. Os 

clientes dos serviços de saúde, mais do que em qualquer área, necessitam de cuidados especiais, 

face à compreensiva fragilidade emocional a que estão submetidos (ou algum membro familiar). 

O SAU também é um importante instrumento de qualidade. Tem como objetivo registrar a opinião 

do cliente/usuário ou seu responsável e pontuar as questões referentes à atuação dos diversos 

profissionais que o assistiram durante a sua experiência no Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu-HEMU, focando a qualidade da assistência prestada, tempo de espera, relação 

interpessoal e qualidade das instalações físicas e equipamentos, por meio de diversos canais de 

interação.  

Os usuários são importantes fontes de opiniões e sugestões, por isso, eles é fator determinante 

na gestão. As suas informações auxiliam na mensuração da qualidade, contribuindo, dessa forma, 

para a melhoria dos serviços oferecidos. Os resultados demonstram que o usuário está atento às 

falhas na prestação da assistência, comparam padrões de atendimento e de comprometimento dos 

profissionais.   

Com a expertise em gestão, o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC propõe 

para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU, um modelo que garantirá que o 

usuário será sempre ouvido: o Programa de Satisfação do Paciente. O objetivo é oferecer diversos 

canais de atendimento para os usuários, facilitando a interação com os gestores da unidade, bem 

como, unificar todas as manifestações em um núcleo, condensando as informações, de forma 

eficiente, trazendo chaves de performance e análise de indicadores de desempenho. 
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CANAIS DE ATENDIMENTO: 

Os diferentes canais de atendimento têm como objetivo ampliar o acesso dos usuários 

aos gestores. A facilidade de comunicar-se com a unidade permite manifestações mais 

detalhadas e propicia ainda mais a realização de elogios. Segue abaixo, a descrição destes 

canais:  

✓ Caixas de Opinião: Instaladas nos setores, as Caixas de Opinião servirão para coletar 

informações mais detalhadas dos usuários. Eles podem escrever, além de sugestões, denúncias 

ou reclamações de forma discursiva. As opiniões serão coletadas semanalmente, digitadas e 

enviadas por e-mail para as equipes responsáveis.   

✓  Central de Atendimento: Constituída por telefone, e-mail e via aplicativo WhatsApp.   

a) Os telefonistas poderão receber as demandas do HEMU, bem como, entrar em contato 

com os pacientes. Com atendimento humanizado, a Central também funciona como canal para 

colher opinião do usuário.   

b) Por meio do e-mail é possível ter informações sobre o trabalho da unidade.  

c) Por meio de um número de telefone, via aplicativo WhatsApp, será possível enviar 

sugestões, críticas, reclamações e sanar dúvidas sobre o atendimento.   

Neste projeto, também está previsto o uso de SMS e e-mail.   

✓  Ouvidoria e Ouvidoria Virtual: É o canal de comunicação presencial ou pelo site da 

Unidade, entre o cidadão e a Instituição. Tem como atribuições receber e examinar, sugestões, 

reclamações, elogios e denúncias do cidadão, quando não forem solucionadas pelos setores, 

departamentos e direções responsáveis. Encaminhar aos setores, departamentos e ou direções, 

a manifestação do cidadão, acompanhando as providências adotadas e garantir o retorno da 

mesma. Apoiar tecnicamente e atuar com as áreas internas, tendo em vista a solução do 

problema apontado pelo cidadão.  

Após encaminhamento da Ouvidoria, as Coordenações e/ou supervisões terão até 05 dias 

úteis de prazo para responder, por escrito, os registros encaminhados.  Caso a resposta não 

satisfaça ao questionamento contido no registro, este deverá retornar aos supervisores, para 

maiores esclarecimentos e terá mais 03 (três) dias de prazo.  

A Ouvidoria, por intermédio do seu ouvidor, acompanhará cada um dos casos, tendo 

como responsabilidade, dar retorno ao usuário no prazo máximo de 10 (dez) dias.  
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✓ Pesquisa de Satisfação: Realizada de forma contínua e totalmente eletrônica junto aos 

usuários. Após o questionário, haverá um campo especial para deixar a opinião sobre o serviço. 

Críticas e elogios servem para avaliar o trabalho da equipe e a organização da unidade, além 

de nortear as ações da Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

✓ Site do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU: Os usuários e toda a 

população terão acesso às informações do HEMU, por meio de um site próprio, onde será 

possível conferir como funciona o atendimento, se informar sobre o que acontece na unidade, 

conferir sobre as formas de acesso, área de abrangência, conhecer cada setor da unidade, entre 

outras informações.   

 

Análise das demandas: 

As opiniões registradas nos canais de atendimento serão mensuradas e seus resultados 

analisados pelo Núcleo de Satisfação do Paciente, onde serão discutidos e elaborados planos 

de ação e ciclos de melhoria. Os elogios serão reproduzidos em informativos pela Assessoria 

de Comunicação Social e encaminhados para ciência dos interessados e público externo. As 

sugestões relacionadas, ao nível institucional, serão encaminhadas às Coordenações e/ou 

Diretorias e aquelas relacionadas ao processo de trabalho das unidades serão encaminhadas 

aos supervisores, para análise e aproveitamento, se for o caso.  

A Ouvidoria será responsável pelo feedback (retorno) aos usuários, com a solução do 

caso ou com a análise da demanda.  

 

Pesquisa Periódica/Contínua de Satisfação dos Usuários: 

As pesquisas de satisfação do usuário acontecerão diariamente e terão um indicativo 

como meta, tanto de quantidade de pessoas pesquisadas, quanto do nível geral de satisfação. 

Serão oferecidas duas formas de pesquisa, todas por meio eletrônico e com resultados 

simultâneos, que podem ser acessados por qualquer gestor, com possibilidade de comunicação 

direta com a Secretaria Estadual de Saúde.  

 Caixas de Opinião: É quando o usuário poderá, de forma espontânea responder a uma 

pesquisa de satisfação, avaliando as equipe e serviços do HEMU, como as dos médicos, 

enfermeiros e multiprofissionais. A proposta é colocar as caixas em todas as áreas de 
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atendimento da unidade. São perguntas rápidas e sem nenhuma interferência do profissional 

das unidades, disponibilizando um  campo aberto, para manifestação livre do usuário.  

 

Pesquisa de Satisfação: Realizada de forma contínua e totalmente eletrônica junto aos 

usuários do HEMU. Funcionários munidos de tablets entrevistarão os usuários sobre o 

atendimento e a estrutura da unidade, após a consulta. O preenchimento do questionário é 

simultâneo à entrevista.   

 

INSTRUMENTO PARA A PESQUISA. 

IBGC 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM ACOMPANHANTES / RESPONSÁVEIS 

A sua opinião é muito importante para nós! 

Nos ajudará a melhorar, cada vez mais, o atendimento aos usuários do SUS. 

Pedimos um minuto da sua atenção, para saber o que você achou dos nossos serviços. 

Nome completo (opcional): 

Contato: Fone: (   )________________________ E-

mail:____________________________________ 

Unidade / setor que o (a) paciente foi atendido (a): 

Data e horário do atendimento: ___/___/______ às _______horas. 

                                          PERGUNTAS 

Sentiu-se bem recebido (a), acolhido (a)? 

As instalações estavam adequadas e limpas (área de espera, banheiros etc.). Se desejar, detalhar 

abaixo. 

Houve facilidade de acesso aos diversos setores da Unidade? 

Houve rapidez no atendimento? 

Houve cortesia e profissionalismo no atendimento? 

As informações foram transmitidas de forma clara e corretas? 

Os exames realizados foram entregues em tempo hábil? 

Ao procurar esta Unidade de Saúde, você já possuía uma imagem sobre ela? Após o atendimento, as 

expectativas foram atendidas? 

Comentários / Sugestões: 
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Opções de respostas: Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Não opinar 

 

Os resultados das pesquisas serão consolidados e entregues em relatórios mensais para 

cada supervisor, além de divulgados para o público externo, por meio de informativos 

produzidos pelo Setor de Comunicação Social.   

 

Plano de Comunicação Social:  

  O Plano de Comunicação Social do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-

HEMU visa a melhoria do relacionamento entre todos os públicos internos da organização, 

desde usuários, profissionais, prestadores de serviços , voluntários e a divulgação das ações e 

resultados também ao público externo, municiando os veículos de comunicação em massa, 

com dados positivos do trabalho realizado ou gerenciando crises. Para atingir esses objetivos, 

primeiro faz-se necessária a análise aprofundada dos públicos envolvidos no sistema global 

de comunicação da instituição. Este é um item prioritário no planejamento de ações, para que 

esta possa atuar de forma mais efetiva.  

Na busca por alcançar estes públicos, além do desenvolvimento de todas as atividades 

inerentes ao setor de comunicação, tais como: produção de releases e avisos de pautas, 

atualização rotineira do mailling, produção de artigos, monitoramento de clipping, 

acompanhamento de entrevistas, produção de materiais de divulgação interna (cartões de 

aniversário, de datas especiais, etc), monitoramento de redes sociais, serão adotadas 

ferramentas da comunicação como: jornais murais, informativos impressos e eletrônicos, sites, 

intranet. Todas as ações serão feitas de forma integrada, em encontro aos valores e ideais da 

unidade. 

 

 

 

 

Contatos do HEMU: 

E-mail: _______________________________ Fone: (   )_________________ 

OBRIGADO POR NOS AJUDAR A SERVI-LO (A) MELHOR! 
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Comunicação Interna:  

Murais  

Os informativos fixados nos murais da unidade poderão ter periodicidade quinzenal ou 

de acordo com o volume de notícias geradas. Será fixado nos murais internos e divulgará as 

ações voltadas para os recursos humanos e valorização dos profissionais, além de notícias de 

interesse dos usuários. O mural não se restringirá às notícias, mas também, poderá ser utilizado 

como forma de comunicação entre pacientes e profissionais ou pacientes e pacientes, com 

quadro de recados. Dicas de saúde também poderão ser divulgadas neste espaço.   

 

Intranet  

Desenvolvimento de uma página de intranet a fim de melhorar a comunicação dos 

profissionais e ampliar a divulgação das ações promovidas pelo Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu-HEMU. A página de intranet poderá conter informações cruciais para 

uma padronização universal da linguagem da equipe, como atuação dos médicos, exames, 

comunicados urgentes, portarias, resoluções e outros assuntos de interesse do hospital, 

primordiais para o conhecimento de toda a equipe de profissionais.  

 

Informativos eletrônicos  

Destinado à diretoria e coordenações do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu-HEMU, o informativo eletrônico ou newsletter deverá ser disparado por e-mail e trará 

assuntos estratégicos para melhorias na gestão da unidade. Informações a respeito de 

mudanças organizacionais, novos profissionais, trabalhos médicos inovadores, atuação das 

comissões, entre outras informações, poderão ser abordados. Poderá ser criado também um 

informativo especial aos médicos e residentes.  

 

Campanhas  

Serão promovidas campanhas internas para incentivar os profissionais a se engajarem 

em processos ou atividades voltadas para a promoção da imagem institucional do HEMU, 

como unidade de referência em credibilidade, sustentabilidade, qualidade no atendimento 

entre outras outras. 
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Comunicação Externa:  

Site institucional  

O site institucional deve ser a principal ferramenta de pesquisa para os  seus públicos. 

Por isso, será composto por 3 (três) conteúdos diferentes: O primeiro, será o conteúdo 

institucional, onde estarão inseridas as informações gerais sobre a unidade (quem somos), 

descrição dos serviços oferecidos, relatórios de produtividade, Publicações Legais e Licitações 

(editais e extratos de licitação etc.) Sala de Imprensa (vídeos institucionais, materiais 

impressos, cópias de reportagens veiculadas sobre o Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu-HEMU,na imprensa), Seção de transparência (contratos e relatórios de gestão, atas 

de reuniões, etc.), Notícias de interesse do público externo, Responsabilidade Social (ações 

que serão desenvolvidas nesta área, pela unidade), Prêmios, Fale Conosco e Trabalhe Conosco 

(para envio de currículos).   

O segundo conteúdo será destinado especificamente aos usuários, conterá informações 

específicas para este público, com publicações sobre horários de atendimento, telefones úteis, 

regras de acesso, versão virtual do manual do usuário, e outras informações que forem 

consideradas úteis para facilitar o acesso e o trânsito do usuário na unidade.   

O último conteúdo será destinado aos profissionais da equipe da unidade. Nesta parte, 

que será acessada mediante senha funcional, serão disponibilizadas informações técnico 

científicas e funcionais. Nela estará hospedado o conteúdo da intranet (descrito no capítulo 

sobre comunicação interna) e conteúdo de produção científica da equipe, conteúdos sobre 

bioética, artigos de produção interna e externa, acesso a bibliotecas virtuais gratuitas para 

pesquisa, entre outros.  

 

Revista ou boletim impresso  

De periodicidade mensal ou bimestral, o informativo impresso será destinado a pacientes 

e familiares e parceiros da Unidade. O informativo, que pode ser em formato de jornal ou 

revista, mostrará um resumo das ações desenvolvidas.  

 

Portfólio institucional  

Será desenvolvido um folder institucional sobre o Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu-HEMU, para distribuição externa, com informações sobre a unidade, 
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especialidades que oferecem equipamentos e demais dados sobre equipe e estrutura. Este 

material será uma espécie de cartão de visita.   

 

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 pela 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 à demanda recebida ou mantém 

determinadas condutas tendo em vista a garantia e a ampliação da qualidade do atendimento 

prestado aos cidadãos. O trabalho da Ouvidoria consiste, portanto, em possibilitar ao usuário do 

serviço o exercício da cidadania por meio da transparência na realização das ações dentro das 

instituições públicas, proporcionando, a cada cidadão, emitir 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 representar 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 Brasileiro de Gestão 

Compartilhada-IBGC 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 Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU será uma 

célula de trabalho de apoio para a administração, responsável por atender queixas, sugestões, 

críticas e elogios dos usuários, tendo em vista melhorias, tanto na qualidade de assistência, quanto 
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nas relações de trabalho. Assim sendo, constitui-se canal de comunicação imparcial, democrático 

e ético da unidade e os usuários do serviço de saúde que, de forma humanizada, permeia o diálogo 

e promove a melhoria dos processos de trabalho.  

A implantação da Ouvidoria no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU 

encontrará suas bases nos princípios do SUS, de democratização, envolvimento e da 

desburocratização institucional e na Política Nacional de Humanização – PNH, do Ministério da 

Saúde.  

 

Horário de Funcionamento: 

O Serviço de Ouvidoria funcionará de Segunda a Sexta-Feira, das 7h às 11h e das 13h30min 

às 16h. 

 

Finalidades: 

1. Introduzir a voz do usuário dentro da unidade constituindo-se, assim, o controle social na 

instituição; 

2. Melhorar a gestão administrativa, aprimorando a qualidade de atendimento prestado no 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU, por meio de seus profissionais, 

estrutura e funcionamento. 

3. Servir como ferramenta no processo de gestão tendo em vista a 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 públicas ou, até mesmo, o 

replanejamento do processo de trabalho, promovendo uma reflexão por parte do profissional 

envolvido na situação; 

 

Para tanto, o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC, buscará atender à 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:  
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“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:  

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;  
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V - Informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a participação e o controle social dos serviços 

públicos de saúde;  

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 Brasileiro de Gestão Compartilhada -IBGC organizará no Hospital 

Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMUuma estrutura com profissionais, devidamente 

treinados pela Secretaria Estadual de Saúde de Uruaçu, 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 respondê-las em 

tempo hábil. 

A Ouvidoria terá características próprias, a saber: 

 

Eixos Organizacionais: 

 

Os eixos organizacionais da Ouvidoria da unidade 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 a 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 relacionada aos grupos instituídos que se operacionalizam entre si, nos movimentos que 

ocorrem entre eles e do poder exercido pelos diferentes setores. Ressaltando que as relações entre 

os setores que operam dentro de uma organização são naturalmente cheias de ruídos em que a 

ouvidoria pode contribuir por meio da ressignificação da comunicação. 

Desta forma, o objetivo é estabelecer diálogos e pactos, construindo, assim, uma rede de 

aliados com os diferentes grupos que atuam dentro da instituição e fora dela, instigando a reflexão 

sobre os processos de trabalho e os relacionamentos da instituição. 

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 à 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 da 

unidade. 

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 
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Desempenho, e um trabalho conjunto com a Qualidade) para construir dentro desses espaços, 

conjuntamente com os sujeitos, um sentido para Ouvidoria, buscando vencer suas próprias 

resistências.  

 

Figura 36 - Fluxograma do atendimento

 

 

 

A Ouvidoria prestará atendimento aos usuários da unidade que são classificados em: 

 Usuários internos: colaboradores dos todos níveis e categorias;  

 Usuários externos: pacientes, familiares e responsáveis. 

O acesso desses usuários à Ouvidoria ocorre por meio dos seguintes canais de comunicação: 

 Entrevista pessoal,  

 E-mail  

 Telefone  

 Caixa de Sugestões, distribuídas no interior da Unidade 
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A Ouvidoria estipulará prazo para respostas às áreas e profissionais envolvidos. A seguir, 

encaminha à liderança, para ciência e encaminhamentos/providências necessárias, de forma ética 

e humanizada, com acompanhamento. Ao receber as respostas, analisa detalhadamente e as 

devolve ao usuário. 

 

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. 

 Informe: O usuário é informado sobre a providência adotada, devendo a Ouvidoria 

monitorar, para que o retorno ocorra dentro do prazo estabelecido. 

 Arquivo: Todas as informações obtidas durante o processo serão arquivadas quando o 

usuário receber o retorno. 

 Prazo dos Retornos: Monitorar para garantir que os responsáveis encaminhem à Ouvidoria 

as respostas referentes aos registros efetuados, num prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis. 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 se 

identifique, fornecendo o endereço/telefone. 
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MODELO DE INFORMATIVO PARA ENTREGAR AOS ACOMPANHANTES 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das  

07:30 às 12 horas e das 13:30 às 16:30 horas 

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 a Instituição. 

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 dos 

Atendimentos Ambulatoriais e Exames, onde os usuários poderão 

expressar sua opinião em relação aos diversos serviços 

oferecidos). 

 

 

 

  



 

540 
 

5. Critério 3: QUALIDADE TÉCNICA 
 

a. Experiência anterior da ORGANIZAÇÃO SOCIAL em GESTÃO HOSPITALAR ou dos 

gestores do corpo diretivo 

 

No quadro 3, está descrita a experiência de parte dos gestores do IBGC na gestão de 

hospitais com a quantidade igual ou superior a 200 leitos, são eles: Katiuscia Christiane Freitas e 

José Humberto Cardoso Rezende. 

 

Quadro 3 - Descrição da experiência na gestão de hospitais com 200 ou mais leitos 

NOME 

COMPLETO 

CARGO 

EXERCIDO 
HOSPITAL PERÍODO  LEITOS 

Katiuscia Christiane 

Freitas 

Chefe da Divisão 

de Enfermagem 

Hospital Geral de 

Goiânia 
2009 à 2012 234 

José Humberto 

Cardoso  Rezende 

Diretor da 

Divisão Médica 

Hospital dos 

Servidores do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

1992 à 2014 450 

Fonte: IBGC, 2021. 

 

Com a finalidade de comprovar os dados compilados no Quadro 3, abaixo estão 

apresentadas as declarações e nomeações com as experiências dos gestores do IBGC. Desse modo, 

seguem as figuras 37 e 38. 
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Figura 37 - Declaração de Experiência profissional da Dr.ª Katiuscia Christiane Freitas 

 
Fonte:  IBGC, 2021. 
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Figura 38 - Nomeação do Dr. José Humberto 

 
Fonte: IBGC, 2021 
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c. Experiência da ORGANIZAÇÃO SOCIAL em SAÚDE ou de seus gestores na gestão de 

hospitais por quantidade igual ou superior a 100 leitos. 

 
No quadro 4 está descrita a experiência do Gestor Gelson José do Carmo, do IBGC como 

Diretor Técnico de uma unidade hospitalar com mais de 100 leitos.  

 

Quadro 4 - Descrição da experiência na gestão de hospitais com 100 ou mais leitos 

NOME COMPLETO 
CARGO 

EXERCIDO 
HOSPITAL PERÍODO  LEITOS 

Aderrone Vieira Mendes 
Superintendente 

ADM/FINANC 
Hospital Santa Casa 2014 a 2020 256 

Fonte: IBGC, 2021. 

 

Com a finalidade de comprovar os dados compilados no Quadro 4, abaixo estão 

apresentadas as declarações e nomeações com as experiências dos gestores do IBGC. Desse modo, 

seguem as figuras 39. 
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Figura 39 – Carteira de Trabalho – Aderrone Vieira Mendes 

 
Fonte: IBGC, 2021. 
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d. Experiência da ORGANIZAÇÃO SOCIAL em SAÚDE ou de seus gestores na gestão de 

hospitais por quantidade igual ou superior a 50 leitos. 

 

No quadro 5 está descrita a experiência de parte dos gestores do IBGC na gestão de 

hospitais com a quantidade igual ou superior a 50 leitos, são eles: Gelson José do Carmo, Moacyr 

Tyrone Guimarães, Adriano Alves de Meneses e Cristiane Alves de Meneses Carvalho. 

 

Quadro 5 - Descrição da experiência na gestão de hospitais com 50 ou mais leitos 

NOME COMPLETO CARGO EXERCIDO HOSPITAL PERÍODO  LEITOS 

Cristiane Alves de 

Meneses Carvalho 

Diretora 

Administrativa/Financeira  

Hospital Santa Lúcia 

Ltda. 
Desde 2012 62 

Moacyr Tyrone 

Guimarães 
Diretor Clínico 

Hospital Ortopédico 

de Ceres 
Desde 1975 53 

Adriano Alves de 

Meneses 
Diretor Técnico 

Hospital Ortopédico 

de Ceres 
Desde 2011 53 

Fonte: IBGC, 2021. 

Com a finalidade de comprovar os dados compilados no Quadro 5, abaixo estão 

apresentadas as declarações e nomeações com as experiências dos gestores do IBGC. Desse modo, 

segue a figura 40, 41,  42 e 43. 
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Figura 40 - Declaração de Experiência Profissional da Drª. Cristiane Alves de Meneses Carvalho 

 
Fonte: IBGC, 2021. 
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Figura 41 - Declaração de Experiência Profissional da Drª. Cristiane Alves de Meneses Carvalho 

 

 

Fonte: IBGC, 2021. 
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Figura 42- Declaração de Experiência Profissional da Dr. Adriano Alves de Meneses 

 
Fonte: IBGC, 2021. 
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Figura 43 - Declaração de Experiência Profissional da Dr. Adriano Alves de Meneses 
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e. Certificado de Acreditação-ONA.JOINTCOMISSION INTERNATIONAL QMENTUM DA 

CANADÁ ACCRDITATION INTERNATION OU OUTRAS ENTIDADES E INSTITUIÇÕES 

ACREDITADORAS RECONHECIDAS, OBTIDOS NA GESTÃO DA OSS. 

 

A gestora que compõe a equipe do IBGC, Drª. Katiuscia Christiane Freitas já exerceu a 

função de Chefe de Enfermagem no Hospital Geral de Goiânia (HGG), que dispõe das seguintes 

certificações ONA: 

Figura 44 - Certificado HGG ONA – Nível 1 

 
Fonte: HGG, 2021. 

 

Figura 45 - Certificado HGG ONA – Nível 2 

 
Fonte: HGG, 2021 
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Figura 46 - Certificado HGG ONA – Nível 3 

 
Fonte: HGG, 2021 

 

O gestor que compõe a equipe do IBGC, Dr. Gelson José do Carmo já exerceu a função 

de Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), que dispõe das seguintes 

certificações ONA: 
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6. ESTRUTURA E EXPERIÊNCIA DA DIRETORIA 

a. Apresentação do organograma com definição das competências de cada membro do corpo 

diretivo  

 Apresentamos o organograma e logo em seguida a definição das competências de cada 

membro do corpo diretivo. 

 

 

 

 
Diretor Geral - é a autoridade funcional do Hospital, responsável pelo cumprimento das obrigações e 

metas previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e políticas de gestão 

do hospital. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir o Manual de Gestão do serviço. São parte 

de suas competências: flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. Deve, entre outras funções: Planejar, Dirigir, Controlar, 

Coordenar e Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da Instituição, bem como a 

estrutura física (Edifício e Equipamentos), como a Estrutura Financeira  

Diretor técnico – é autoridade, com formação na área da Medicina. Deve, entre outras funções: Planejar, 

dirigir, controlar e coordenar todas as atividades Médicas da unidade. Implantar e Fazer cumprir 

os Protocolos Médicos e Padronizações. Fazer com que funcione plenamente todas as 

Comissões e Projetos Implementados pela Diretoria. Dentre suas competências estão: 

flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento. 
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Diretor administrativo-financeiro – é autoridade, com graduação em Administração hospitalar 

ou Administração e especialização hospitalar ou gestão em Serviços de Saúde. Dentre suas 

funções, estão: Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar toda a Equipe 

Multiprofissional da Instituição, bem como a estrutura física (Edifício e Equipamentos), como 

a Estrutura Financeira, assessorado por Diretorias específicas.  Entre suas competências, estão: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento. 

 

 

b. Apresentação da titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros 

da diretoria e coordenações 

 

O IBGC, dispõe de uma equipe qualificada e especializada em Gestão de Saúde e Hospitais. 

Os nomes, áreas de formação e cargos estão arrolados no quadro 6, bem como as devidas 

certificações compõem o Anexo A. 

 

Quadro 6 - Relação de Especialistas e seus respectivos cargos 

NOME ESPECIALIZAÇÃO CARGO 

Cristiane Alves de Meneses Carvalho MBA Executivo em Gestão Hospitalar Diretora Geral 

Aderrone Vieira Mendes MBA em Administração Hospitalar 
Diretor Administrativo 

Financeiro 

Gelson José do Carmo 
MBA Executivo em Administração: 

Gestão de Saúde 
Diretor Técnico 

Marilda Francisca Faria Gestão Estratégica na Área da Saúde Gerente Assistencial 

Wanderlan César de Oliveira Miranda Gestão Hospitalar Estratégica 
Coordenador de Serviços 

Assistencial 

Rosana Resende Nogueira Chaves Gestão Estratégica na Área da Saúde Coordenadora Administrativa 

Douglas Araújo Falcão Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 
Coordenador de Apoio 

Operacional 

Gizelly Ângello Vieira Santiago 

Cabral 
Gestão Estratégica na Área da Saúde Coordenador de Farmácia 

Fonte: IBGC, 2021. 

 

Diante da relação de especialistas que compõem a Diretoria e as Coordenações desta 

Proposta, insta apresentar, ainda, os certificados e/ou declarações de conclusão de Especialização, 

demonstradas nas figuras a seguir: 
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Figura 47 - Certificado Cristiane Alves de Meneses Carvalho 

 
Fonte: IBGC, 2021 

 

 



 

555 
 

 

Figura 48 - Certificado Aderrone Vieira Mendes 

 
Fonte: IBGC, 2021. 
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Figura 49 - Certificado Gelson José do Carmo 

 
Fonte: IBGC, 2021 
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Figura 50 - Declaração de Conclusão de Curso Marilda Francisca Faria 

 
Fonte: IBGC, 2021 



 

558 
 

 
Figura 51 - Certificado Wanderlan César de Oliveira Miranda 

 
Fonte: IBGC, 2021 
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Figura 52 - Declaração de Pós-Graduação Lato Sensu Conclusão de Curso Rosana Resende Nogueira Chaves 

 
Fonte:  IBGC, 2021 
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Figura 53 - Certificado de Especialização Douglas Araújo Falcão 

 
Fonte: IBGC, 2021 
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Figura 54 - Certificado de Conclusão de Pós- Graduação Lato Sensu Gizelly Ângello Vieira Santiago Cabral 

 
Fonte: IBGC, 2021. 

 

 

c. Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em Saúde e gerenciamento 

de Unidade Hospitalar: 

 

O quadro 7 apresenta o atual corpo diretivo do IBGC, o cargo atuante e a Experiência com 

Gestão Hospitalar superior a 01 ano: 

 
Quadro 7 - Atual Quadro Diretivo do IBGC e Experiência com gestão Hospitalar 

NOME CARGO ATUANTE 
EXPERIÊNCIA COM 

GESTÃO HOSPITALAR 

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara Diretora Presidente 02 anos e 06 meses 

Rosana Resende Nogueira Chaves Diretora Executiva 02 anos e 08 meses 

Isabella Medeiros de Melo Barcelos Diretora Administrativa Financeira 01 ano 11 meses 

José Humberto Cardoso Resende Diretor Técnico 22 anos 

Fonte: IBGC, 2021. 
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No que se refere ao Diretor Técnico do IBGC, Dr. José Humberto Cardoso Resende, abaixo 

está apresentada a Declaração de tempo de experiência como Diretor da Divisão Médica no 

Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: IBGC, 2021. 
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Quanto as demais integrantes do Corpo Diretivo, a experiência está relacionada ao Contrato 

de Gestão em Parceria firmado em 01 de outubro de 2015 entre o então Instituto Reger e o Hospital 

Ortopédico de Ceres. O atestado de Capacidade Técnica do IBGC está abaixo na Figura 55:  

 

Figura 55 - Atestado de capacidade Técnica 

 

Fonte: IBGC, 2021 
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À vista disso, a Diretora Presidente do IBGC é a Responsável Técnica pela parceria entre o 

IBGC e o Hospital Ortopédico de Ceres, conforme Figura 56: 

 

Figura 56 - Certidão de Responsabilidade Técnica – Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara 

 

Fonte: IBGC, 2021 
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Isto posto, a experiência das Diretoras Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara, Rosana 

Resende Nogueira Chaves e Isabela Medeiros de Mello Barcelos é certificada com os 

comprovantes de vínculo com o IBGC, sobretudo, o exercício de atividades de gerência, 

superintendência e direção. 

 

Figura 57 - Vinculo da Diretora Presidente em Cargos de Gestão com o então Instituto Reger, atual IBGC

 

Fonte: IBGC, 2021. 
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Figura 58 - Vinculo da Diretora Presidente em Cargos de Gestão com o então Instituto Reger, atual IBGC 

 

 
Fonte: IBGC, 2021 
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Figura 59 - Vinculo da Diretora Administrativa Financeira em Cargos de Gestão com o então Instituto Reger, 

atual IBGC 

 
Fonte: IBGC, 2021. 
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d. Descrição do organograma do hospital até o terceiro nível:  
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7. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR 
 

I. Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as 

atividades propostas no plano de trabalho e, quando for o caso, título de especialista 

dos responsáveis pelos serviços (observar legislação para cada caso).  
 

QUADRO DE PESSOAL MÉDICO POR ÁREA DE ATENÇÃO COMPATÍVEL COM 

AS ATIVIDADES PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO 

 

 

SETOR 

 

FUNÇÃO 

 

QDE 

Diretor Técnico Médico(a) 01 

Médico da Qualidade Médico(a) 01 

Coordenador da Cirurgia Geral Médico(a) 01 

Coordenador da Clínica Médica Médico(a) 01 

Coordenador da UTI Adulto (RT) Médico(a) 01 

Coordenador da Ortopedia Médico(a) 01 

Coordenador da Anestesiologia Médico(a) 01 

SUBTOTAL  07 

 

Anestesiologia Médico(a) 09 

SUBTOTAL  09 

 

Cardiologia Médico(a) 07 

Clínica Cirúrgica Médico(a) 07 

Clínica Médica Médico(a) 04 

Infectologia Médico(a) 01 

Intensivista Adulto Médico(a) 09 

Traumato-Ortopedia Médico(a) 09 

Intensivista Pediátrico Médico(a) 05 

SUBTOTAL  42 

Cirurgia Geral Médico(a) 04 

MÉDICOS SOBREAVISO 04 
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II. Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os serviços 

de maior complexidade na medicina como nas urgências e unidades de terapia 

intensiva de adulto e de pediatria.  

 

Protocolos clínicos como instrumentos que promovem a padronização das 

condutas médicas, auxiliam na uniformização dos tipos de tratamento para determinados 

diagnósticos. Organizam e facilitam a tomada de decisões na gestão hospitalar, tanto do 

ponto de vista da assistência, quanto da organização administrativa. A aplicação destes 

protocolos revela ganhos quantitativos e qualitativos na eficácia dos tratamentos e amplia 

a segurança do paciente, reduzindo o risco de erros e eventos adversos.  

São como instruções de trabalho que descrevem o método de atendimento dos 

profissionais da saúde para cada situação específica. A equipe do hospital elabora os 

seus protocolos, de acordo com sua realidade, devendo sempre contemplar o trabalho do 

corpo médico, a enfermagem e outros profissionais de assistência ao paciente. 

A seguir, descreveremos os protocolos que deverão ser adotados pela equipe 

médica do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU, frente aos casos de 

Urgência/ Emergência. 

 

 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. 
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C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões torácicas 

A: Posicionar o paciente e abrir as vias aéreas 

B: Estabelecer duas ventilações 

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. 

 

 

 

 
ABCD secundário: 

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com ambu e máscara elevar o 

tórax. 
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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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ALGORITMO DE ASSISTOLIA/AESP 

 
 

O ECG / BRADIARRITMIAS 

Bradicardia: 

1). Absoluta – frequência cardíaca < 60bpm. 

2) Relativa – Frequência cardíaca menor que a desejada para uma condição 
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A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente 

adoeça, ou se alguma outra doença está “causando” a bradicardia. 

 

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. 
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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 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. 

Utilizar a atropina para aumentar a FC e a PA, se 

estes pacientes se tornarem sintomáticos. 

Se não houver resposta à atropina, 

fornecer dopamina ou epinefrina. O 

defeito de condução é frequentemente 

passageiro. Um MTC “em espera” deve 

ser utilizado (e testado) para esses 

pacientes, enquanto se aguarda pelo 

marcapasso transvenoso ou pela 

solução do bloqueio. 
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BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE PRIMEIRO GRAU 

 
BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ I) 

 
BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ II) 

 

 
 

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 
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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. 

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 traqueia e o mediastino são 

deslocados para o lado oposto, comprometendo o retorno venoso e causando compressão 

do pulmão contralateral à lesão.  
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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 dispneia, taquicardia, hipotensão, 

desvio da traqueia 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 90 mmHg 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 

100bpm. Contraindicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100. 

 

EDEMA AGUDO DE PULMÃO 
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Síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, as alterações 

fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de fluídos nos espaços 

alveolares e intersticiais dos pulmões, resultando em hipoxemia, complacência pulmonar 

diminuída, trabalho respiratório aumentado e relação ventilação-perfusão anormal. 

 

Classificação etiológica do edema agudo de pulmão 

1. Causas hemodinâmicas 

• Insuficiência ventricular esquerda. 

• Obstrução da valva mitral (estenose mitral, mixoma de átrio esquerdo, trombose 

de átrio esquerdo). 

• Arritmias cardíacas. 

• Hipervolemia. 

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. 

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. 
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Quadro Clínico 

O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o 

aumento da pressão hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 25 mmHg. 

Pequenos acúmulos de líquido provocam taquipneia, 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 > 90 mmHg, pode-se utilizar nitroglicerina na dose de 0.3 a 

0.5 microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 0.1 

microgramas/Kg/min, pode ser utilizado na ausência de resposta terapêutica com a 

nitroglicerina. 

• Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm efeito 

imediato por aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos diminuem a pré-

carga antes de induzir diurese. 

• Morfina: na dose de 1 – 2mg administradas a cada 1 a 2 minutos atuam reduzindo 

a pré-carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a ansiedade. A posição 

sentada é preferencial na abordagem do paciente em edema agudo de pulmão. Tal posição 
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facilita a movimentação do diafragma pela ação da gravidade, diminuindo o trabalho 

respiratório. 

Ventilação mecânica invasiva e não invasiva (CPAP, BIPAP), se disponível. 

 

 

EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS 

 

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 clínica 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 

com PA acentuadamente elevada não apresenta, de fato, um risco de eventos 

cardiovasculares em curto prazo muito maior do que hipertensos não controlados 

acompanhados ambulatoriamente. Alguns autores consideram um nível de PA diastólica 

maior que 120 mmHg como parte da definição; entretanto, o nível da PA tem importância 

secundaria visto que podemos ter lesão aguda de órgãos-alvo com pressões diastólicas 

menores que 120 mmHg, particularmente nos indivíduos que não são hipertensos 

crônicos como na eclampsia e nas glomerulonefrites 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 
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nas UBSs e UPAs, e a seguir encaminhadas para o hospital (preferencialmente numa 

unidade de terapia intensiva). 

Já as urgências hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão 

de 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 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 PS 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 
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risco iminente de vida e pelo risco em curto prazo de desenvolver lesões agudas de 

órgãos-alvo. 

 

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 médico de atendimento primário e problemas com álcool e uso de drogas ilícitas 

foram identificados como fatores de risco para apresentação ao PS 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. 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 (insuficiência cardíaca, doenças coronarianas, 

insuficiência renal, doença cerebrovascular), uso de medicações anti-hipertensivas, grau 

de aderência ao tratamento e controle da PA, uso de outras substâncias, como 

simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, presença de sintomas 

específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas incluem dor 

torácica (isquemia miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou lombalgia (dissecção 

de aorta), dispneia (insuficiência cardíaca – ICC), sintomas neurológicos focais, cefaleia, 

convulsões e alterações do nível de consciência. 

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares e nervoso 

central. A PA deve se medida com o paciente deitado e em pé (se possível) para avaliar 

depleção volêmica e nos dois braços. Os pulsos devem ser verificados. O exame 

cardiovascular deve buscar por sinais de ICC como taquipneia, 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. 

 

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 
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• 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 110 mmHg 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. 

 

TAQUIARRITMIAS 

 

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? 
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Em geral, as taquicardias estáveis são tratadas com fármacos (pelo menos inicialmente) 

ao passo que as taquicardias instáveis exigem cardioversão imediata. 

2. A questão do ECG: O complexo QRS é largo ou estreito? 

Isto é importante primariamente porque orienta a escolha da farmacoterapia. 

 

Princípios de novos tratamentos para arritmias 

• Antiarrítmicos são também pró-arrítmicos. 

• Um antiarrítmico pode auxiliar, mais de um pode ser nocivo. O uso de dois ou 

mais antiarrítmicos aumenta o risco de complicações da função e do ritmo cardíaco. 

• Os antiarrítmicos podem agravar o estado de um coração debilitado. Se o paciente 

com taquicardia sintomática tem a função miocárdica deteriorada, a maioria dos 

antiarrítmicos agravará a função cardíaca. 

• A cardioversão elétrica pode ser a intervenção de escolha ou um “segundo 

antiarrítmico”. Vale o critério “instável x estável, respectivamente”. 

• Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. As novas diretrizes estabelecem uma 

prioridade maior na identificação da arritmia, se o tempo e estado clínico permitirem. 

 

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. 

➢ 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  
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Atendimento ao Trauma 

O trauma consiste em lesão de extensão, intensidade e gravidade variáveis, que 

pode ser produzida por agentes diversos (físicos, químicos, elétricos), de forma acidental 

ou intencional, capaz de produzir perturbações locais ou sistêmicas. 

 

TRAUMA MAIOR 

Paciente que na classificação pré-hospitalar apresenta um ou mais dos critérios:  

1. Parâmetros vitais: ECG < 14 ou deterioração neurológica; PAS < 90; FR < 10 ou > 29 

ou mecânica ventilatória que necessite intubação pré-hospitalar. 

2. Anatomia da lesão: 

• Ferimento penetrante craniano, cervical, torácico, abdome, extremidades 

proximais ao cotovelo e joelho;  

• Combinação de traumas ou queimaduras de 2º ou 3º graus;  

• Suspeita clínica de instabilidade da pelve;  

• Suspeita de fratura de dois ou mais ossos longos proximais (fêmur ou úmero);  

• Paralisia de um ou mais membros;  

• Amputação completa ou incompleta proximal ao punho ou ao tornozelo. 

3. Impacto violento:  

• Ejeção do veículo;  

• Velocidade do veículo superior a 60 km/h; 

• Deformação externa superior a 50 cm;  
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• Intrusão da lataria superior a 30 cm;  

• Capotamento do veículo; 

• Morte de um ocupante do mesmo veículo;  

• Colisão de automóvel, atropelamento de pedestre ou de ciclista com velocidade 

superior a 10 km/h; 

• Colisão de automóvel, atropelamento de pedestre ou de ciclista com projeção à 

distância ou amputação traumática;  

• Queda de motocicleta em velocidade superior a 40 km/h;  

• Queda de motocicleta com projeção à distância, ou impacto secundário, ou 

amputação traumática;  

• Queda de altura superior a 6 m;  

• Remoção de ferragens com tempo superior a 20 min. 

4. Condições clínicas de risco aumentado:  

• Idade < 12 anos ou > 70 anos; 

• Gravidez confirmada ou presumida;  

• Doenças crônicas graves;  

• Terapia com anticoagulante (CHIARA, 2009). 

 

TRAUMA MENOR 

Trauma menor é aquele que na triagem pré-hospitalar se enquadra em um ou mais 

dos critérios:  

• Dados vitais normais ou fraturas alinhadas, luxações, lacerações; dor leve – 

moderada; 

• Lesão de pele e subcutâneo com sangramento compressível; 

• Trauma torácico com dor leve sem dispneia; 

• Suspeita de fratura, entorse, luxação, contusões, mialgias; 

• Escoriações, ferimentos que não requerem fechamento e outros traumas que não 

contém critérios para trauma maior. 

 

Traumatismo Abdominal Aberto Penetrante  

Cursa com solução de descontinuidade da pele e ultrapassa a camada do 

peritônio.  
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Traumatismo Abdominal Aberto Não Penetrante  

Cursa com solução de descontinuidade da pele e não ultrapassa o peritônio. 

 

Traumatismo Abdominal Fechado  

Não ocorre solução de descontinuidade e as lesões ocorrem por mecanismo 

indireto, podendo cursar com compressão e esmagamento/cisalhamento de vísceras 

abdominais; hemorragia; ruptura de órgãos e vasos abdominais além de lesões por 

desaceleração.  

 

Traumatismo Cranioencefálico Aberto  

Presença de uma solução de continuidade com a dura-máter. 

 

Etiologia: 

• Acidentes automobilísticos: atropelamentos e colisões 

• Quedas ou acidente de recreação (jogos de contato, mergulho)  

• Agressões interpessoais 

• Ferimento por projétil de arma de fogo  

• Ferimento por arma branca  

• Lesão por corrente elétrica 

 

Classificação de Risco por Prioridade: 

A classificação de risco tem como finalidade identificar a prioridade clínica com 

que o paciente deve ser atendido e o respectivo tempo alvo recomendado até a observação 

médica. Não se trata de estabelecer diagnósticos. A escala de classificação, segundo o 

Protocolo de Manchester, é a seguinte: 

 

 

Diagnóstico: 
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AVALIAÇÃO PRIMÁRIA  

Avaliação primária do paciente com trauma maior deverá ocorrer conforme o 

protocolo de atendimento inicial do politraumatizado recomendado pelo ATLS.  

Reanimação frente a parada cardiocirculatória é realizada imediatamente após o 

diagnóstico. Avaliação primária e reanimação ocorrem simultaneamente, em uma 

sequência lógica de condições de risco à vida, conhecida como “ABCDE” (CHIARA, 

2009).  

A avaliação ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposition - Via 

aérea, Respiração, Circulação, Disfunção Neurológica e Exposição) é efetuada e esta 

avaliação primária em até 2 a 5 minutos. O tratamento simultâneo de lesões 

potencialmente fatais pode ser feito. 

 

 

A. VIAS AÉREAS E COLUNA CERVICAL  

Inicialmente, é avaliada a permeabilidade das vias aéreas superiores:  

➢ Capacidade do paciente falar; 

➢ Inspeção da cavidade oral, buscando possível obstrução da via aérea: 

• Queda de língua,  

• Presença de vômito, sangue, corpo estranho na cavidade oral,  

• Trauma bucomaxilofacial,  

• Queimadura extensa de face com acometimento da cavidade oral,  

• A respiração tipo gasping, estridor laríngeo. 

➢ Em obstrução real ou potencial de vias aéreas, fazer manobras para sua liberação: 

• Aspiração,  

• Anteriorização do mento,  

• Posicionamento da cânula orofaríngea,  

• Administração de oxigênio 10-12L/min em máscara com reservatório  

• Intubação traqueal se necessário. 

o Intubação via nasotraqueal no potencial trauma maxilofacial é contra-

indicada.  

o Traqueostomia pode ser necessária em traumas faciais com fraturas graves de 

mandíbula e maxila. 
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OBS: Politrauma deve ter coluna cervical imobilizada até lesão raquimedular ser 

descartada. 
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B. VENTILAÇÃO  

Avaliação da ventilação se faz através da inspeção, percussão, palpação e ausculta 

do tórax. Os diagnósticos a serem buscados são:  

• Pneumotórax hipertensivo 

• Pneumotórax aberto 

• Tórax instável 

• Hemotórax maciço 
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C. CIRCULAÇÃO  

No manuseio do traumatizado o choque deve ser sempre considerado (e tratado), a 

princípio, como hemorrágico. Como sequência para exame deve-se:  

• Pesquisar e controlar fontes de sangramento externo, mediante compressão; 

• Puncionar dois acessos periféricos calibrosos (14-16 G) e, na impossibilidade 

destes, obter acesso central;  

• Colher amostra de sangue para prova cruzada (lactato, troponina no trauma 

cardíaco, BHCG para mulheres jovens);  

• Em caso de choque, realizar reposição volêmica, utilizando solução salina (SF 

0,9%, em bolus de 2000ml). Para cada ml de sangue perdido repõe-se 3ml de cristalóide 

isotônico. A hemotransfusão é somente indicada em caso de choque grau III e IV. 

 

Logo que se finaliza a infusão devem-se reavaliar os parâmetros hemodinâmicos 

classificando em adequada, transitória, ausente. 

 

ATENÇÃO!  

Avaliar possibilidade de:  

- Choque cardiogênico;  

- Choque obstrutivo causado por o Pneumotórax hipertensivo; 

- Tamponamento cardíaco;  

- Choque neurogênico: Deverá ser tratado com infusão de volumes e drogas vasoativas. 
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606  

 

D. EXAME NEUROLÓGICO  

O exame neurológico durante a avaliação primária é realizado:  

• Classificando o paciente de acordo a Escala de Coma de Glasgow (ECG), 

• Examinando a pupila (diâmetro e reatividade à luz), 

• Motricidade dos membros. 

 

 

 

 A pontuação definitiva da ECG só é atribuída após manobras de reanimação com 

resolução dos problemas respiratórios e circulatórios. Devem-se conhecer os valores 

normais e a modalidade de classificação da ECG em crianças em idade pré-escolar pelas 

particularidades na maneira de se expressar e locomover. 

 

 

 

A ECG que categoriza a gravidade do traumatismo craniano deve ser calculada na 

ausência de efeitos de fármacos sedativos (janela farmacológica de tempo suficiente para 

a eliminação do fármaco) e uma vez excluído o efeito de álcool ou drogas (GABBE, 

CAMERON, FINCH, 2003). 



 

 

607  

 

 

E. EXPOSIÇÃO  

 Remoção de toda vestimenta é realizada na chegada, com exposição do tórax e 

membros superiores para avaliação, monitoramento e punção venosa. Durante este 

momento é realizada a rolagem em bloco para facilitar a remoção das vestimentas e 

realização do exame do dorso, que compreende a inspeção e palpação. Posteriormente 

faz-se a limpeza e medicação temporária das feridas, posicionamento de talas e tutores 

ortopédicos e, por fim, o paciente é coberto com manta térmica para se prevenir a 

dispersão de calor. 

 

 

 

 

 

 

EXAMES A NÍVEL PRIMÁRIO  

 Esses exames são efetuados após a avaliação primária e antes da avaliação 

secundária, para identificar condições que rapidamente podem piorar e que requerem 

tratamento imediato, ou lesões que requerem aprofundamento diagnóstico de segundo 

nível. 
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AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA 

 Realiza-se a anamnese com o paciente (se cooperativo), com parentes e com 

pessoal do atendimento pré-hospitalar, seguindo o acrônimo AMPLE: (A, allergies) - 

alergias; (M, medications) - medicamentos usados; (P, past illness) - passado mórbido; 

(L, last meal) - última refeição; (E, events) - eventos precedentes ao trauma e relacionados 

ao ambiente. 
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O exame físico deve ser conduzido de modo sistemático, em sequência céfalo-

caudal, completo, atentando-se para a região anatômica acometida. 

 

EXAMES A NÍVEL SECUNDÁRIO  

São realizados após os exames de nível primário e ao término de estabilização do 

paciente: 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA  
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Após a realização do exame secundário, o paciente será classificado de acordo 

com a região anatômica acometida para que o tratamento se torne seguro. Após esta 

classificação o tratamento deve iniciar de imediato.  

 

Trauma Cranioencefálico (TCE)  

Definido como trauma com transferência de energia mecânica ou cinética no 

crânio com alteração mesmo que mínima ou transitória do estado neurológico. 

 

 

 

 

1 - TCE Leve:  

Classificar quanto à presença de fatores de risco e realizar TC de crânio se 

presentes. 

 

 

TCE Moderado e Grave: 

➢ Realizar TC de crânio nos pacientes estáveis ou estabilizados.  

➢ Repetir TC se:  
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a. TC inicial for negativa – em 24h;  

b. TC inicial positiva para lesão em evolução (hematoma de alta a média densidade) 

– em 6h;  

c. O paciente apresentar hipotensão, ou fratura craniana, ou alteração de coagulação 

– em 12h; 

d. Casos de deterioração (perda de dois pontos na ECG ou um ponto na resposta 

motora, piora neurológica ou anisocoria) - sempre.  

Monitorar Pressão Intracraniana e a taxa de extração de O2 nos casos de TC 

alterada.  

 

Trauma Maxilofacial (TMF)  

Na suspeita de TMF, o exame complementar de escolha é a TC sem contraste. A 

radiografia padrão é reservada, quando possível (paciente acordado e cooperativo), para 

o diagnóstico das lesões isoladas dento-alveolar. 

 

Trauma Oftalmológico  

O paciente com trauma ocular será examinado pelo oftalmologista, inicialmente, 

com uma lanterna clínica em seu leito para observar lesão de continuidade no globo ou 

órbita e do reflexo pupilar. Após o exame ectoscópico, o paciente deverá ser conduzido, 

se possível, ao consultório oftalmológico para medida da acuidade visual com orifício 

estenopeico e o exame biomicroscópico na lâmpada de fenda, que classificará o trauma 

quanto ao tipo, localização, extensão e a presença/suspeita de corpo estranho intraocular, 

além de aferir a pressão intraocular para decidir se parte para a terapêutica ou se lança 

mão de exames complementares. 

 

Trauma Raquimedular  

Os exames complementares realizados no TRM são:  

• Radiografia da coluna cervical, torácica e lombossacra, conforme nível suspeito 

de lesão; 

• TC, se paciente estável, radiografia alterada e/ou na presença de déficit 

sensitivo/motor; 

• RNM, para potencial lesão medular ou instabilidade evidenciada na radiografia 

ou na TC.  
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Trauma Torácico  

O exame complementar fundamental é a radiografia de tórax que é integrada às 

informações obtidas no EFAST. Para de lesões visíveis na radiografia ou no ultrassom é 

oportuno fazer a TC. 

 

Trauma Abdominal  

O trauma abdominal deve ser classificado em um dos tipos:  

➢ Aberto:  

• Penetrante: por arma branca ou por arma de fogo 

• Não-penetrante.  

➢ Fechado.  

A condição hemodinâmica do paciente deve ser considerada e o caso ainda deve 

ser classificado em:  

• Estável  

• Instável.  

Para diagnóstico do trauma abdominal, podem ser realizados os seguintes exames 

complementares: 

• E-FAST  

• Ultrassonografia convencional  

• TC 

• LPD 

 

Trauma de Pelve  

Segundo Chiara (2009), são duas as classificações de fratura de pelve atualmente 

utilizadas: 

1. Classificação de Tile, usada por ortopedistas para definir necessidade de 

estabilização definitiva; 

2. Classificação de Young e Burgess, baseada nos vetores de força aplicados à pelve, 

utilizada nos serviços de urgência para estabelecer a sequência de prioridades 

diagnósticas e terapêuticas.  

Tipos de fraturas de pelve:  

✓ Fraturas por compressão anteroposterior (CAP ou Tile B1) frequentes em 

acidentes com veículo automotor e por impacto anterior; 
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✓ Lesões com mecanismo de compressão lateral (CL ou Tile B2) por atropelamentos 

ou acidentes por veículo automotor com impacto lateral. 

✓ As fraturas com vetor vertical ou vertical shear (VS ou Tile C), comuns em quedas 

de grandes alturas ou por acidente com veículo automotor, nos quais a vítima se encontra 

com os membros inferiores em extensão no momento do impacto.  

As fraturas CAP II e III, CL II e III e VS são consideradas instáveis, e como tal, 

são associadas à possível hemorragia retroperitoneal.  

Para o diagnóstico das lesões pélvicas, realiza-se o E-FAST e radiografia de pelve 

se houver: 

• Presença de sangue na exploração digital do reto ou vagina pode indicar fratura 

exposta da pelve.  

• A existência de déficit neurológico pode ser indicativa de lesão do plexo 

lombossacro. 

 
CRITÉRIOS DE GRAVIDADE 

1 ECG < 14 ou deterioração neurológica. 

2 PAS < 90 (pelo menos uma medida no pré-hospitalar) e/ou outros sinais de má perfusão 

tecidual. 

3 FR < 10 ou > 29 ou mecânica ventilatória que necessite intubação pré-hospitalar 

4 Ferimento penetrante de crânio, cervical, torácico, abdome, extremidades próximas ao 

cotovelo e joelho 

5 Combinação de traumas ou queimaduras de 2º ou 3º graus 

6 Suspeita clínica de instabilidade da pelve 

7 Suspeita de fratura de dois ou mais ossos longos próximos (fêmur ou úmero). 

8 Paralisia de um ou mais membros. 

9 Amputação completa ou incompleta proximal ao punho ou ao tornozelo. 

10 Sinais de impacto violento. 

11 Crianças, gestantes, idosos e pacientes com doença crônica grave ou uso de 

anticoagulantes 
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INDICAÇÕES DE INTERNAÇÃO 

1 Traumatismo cranioencefálico leve com fatores de risco e moderado e grave 

2 Traumatismo contuso e penetrante 

3 Paciente hemodinamicamente instável. 

4 Pacientes com indicação cirúrgica de urgência 

5 Paciente que será submetido à cirurgia ocular sob anestesia geral. 

6 Presença de processo infeccioso no globo ocular ou órbita que necessite de 

antibioticoterapia endovenosa 

 

 

TRATAMENTO / ATIVIDADES MÉDICAS ESSENCIAIS 

O tratamento do paciente de trauma maior, após a estabilização hemodinâmica, 

restabelecimento das funções vitais e otimização da oxigenação e perfusão dos tecidos, 

depende diretamente da sua área de acometimento. Assim, para melhor entendimento o 

tratamento será divido por estas áreas. 

 

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E FACIAL 

TCE Leve 

O paciente com trauma craniano leve, após a avaliação primária, é encaminhado 

para a observação sem a realização de exame complementar neurológico, na sala de 

emergência, na ausência de algum dos fatores de risco (McMAHON, YATES, 

CAMPBELL, 1999). A observação da vítima que não apresenta fator de risco pode ser 

de menor duração (3-6 horas). 

 

 
 

 

 

 

O traumatismo craniano com ECG 15 ou 14, associado a fatores de risco, déficit 

neurológico focal, trauma aberto ou crise comicial pós-traumática é conduzido como TCE 

moderado.  
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TCE Moderado 

É um grupo heterogêneo de pacientes, alguns dos quais apresentam evolução 

similar àquelas dos traumatismos cranianos leves, ou então evoluem como traumatismo 

craniano grave.  

 
 

 

TCE Grave 

No traumatismo craniano grave é indispensável reduzir ao mínimo a possibilidade 

de dano secundário, garantindo oxigenação e perfusão adequadas. Após realização da TC 

de crânio, o neurocirurgião avalia se há necessidade de intervenção cirúrgica e/ou 

monitoramento invasivo. Se a craniotomia não é indicada, a TC deverá ser repetida como 



 

 

616  

 

no traumatismo craniano moderado. Nos pacientes em coma e com lesão hemorrágica 

intracraniana que requerem reanimação volêmica significativa, a TC deve sempre ser 

repetida depois da estabilização. 

  

 

TRAUMA MAXILOFACIAL (TMF) 

As indicações de tratamento cirúrgico no TMF ocorrem quando há fraturas que 

apresentem desvios ou instabilidade.  

Tem como princípios:  

• Redução dos segmentos ósseos na sua posição anatômica;  

• Produção da relação oclusal original; 

• Estabelecimento de técnica de fixação que mantenha em posição o segmento 

ósseo fraturado e à oclusão até que a consolidação ocorra; 

• Controle da infecção com antibioticoterapia precoce e antissépticos orais, até 

cicatrização das soluções de continuidade da mucosa oral;  

• O tempo para correção da fratura pode ser variável dependendo das condições 

gerais do paciente, existência de outros procedimentos mais urgentes ou edema 

importante no foco de fratura, em média de 7 a 10 dias após o trauma. 

No TMF, em que há epistaxe, hemorragia da cavidade oral ou das partes moles, o 

tratamento consiste no tamponamento e, eventualmente e quando possível, a angiografia 

(BAILEY, 2001). O tamponamento nasal deve ser cuidadoso nos casos de epistaxe de 

origem traumática devido ao risco das fraturas de base de crânio estarem associadas. Em 

caso de urgência hemorrágica após trauma fechado de mandíbula, a redução e 

estabilização imediata temporárias da fratura com a aplicação de fio de aço em torno do 

colo de dois dentes dispostos ao lado da linha de fratura, controla a maioria dos 

sangramentos. 

 

 

Ferida Por Arma de Fogo 

A avaliação inicial deve abordar as estruturas ósseas e das partes moles. A 

proteção das vias aéreas é indispensável, sobretudo na presença de envolvimento do terço 

médio da face. Nestes casos nem sempre é fácil a intubação orotraqueal e deve ser, 

portanto, prevista a necessidade de uma traqueostomia ou cricotireoidostomia de 
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urgência. O controle da hemorragia deve ser efetuado por compressão, eventualmente 

packing, e o melhor exame a ser feito é a TC da face sem e com contraste. Após deve-se 

evoluir para uma avaliação oftalmológica.  

O planejamento das intervenções reconstrutivas deve ser efetuado após a 

aquisição de informações inerentes à extensão e a entidade do dano ósseo. A TC da face 

com cortes axial, coronal e reconstrução tridimensional (3D) permite a avaliação da lesão 

óssea e o planejamento terapêutico preciso. A estabilização por fixação interna é o 

primeiro passo para restaurar a estrutura óssea da face, recorrendo, eventualmente, ao 

enxerto ósseo, para recompor a perda de substância. Uma vez remodelada a estrutura 

óssea é realizada a reconstrução das partes moles (CHIARA, 2009). 

 

Trauma Penetrante Cervical 

Nos casos de trauma penetrante isolado cervical, a coluna cervical é considerada 

estável e, portanto, não é indicado o posicionamento de colar cervical que, 

paradoxalmente, pode resultar num dano adicional. O algoritmo para a decisão é 

influenciado por três elementos representados por estabilidade hemodinâmica, presença 

de sinais fortemente sugestivos de comprometimento vascular ou aéreo-digestivo, sede 

anatômica da lesão.  

A avaliação primária é efetuada segundo o esquema ABCDE necessitando de uma 

proteção precoce das vias aéreas, com intubação orotraqueal ou, nos casos de 

impossibilidade, com cricotireoidostomia. Devem ser identificados sinais de inadequação 

da ventilação, O controle da hemorragia deve ser realizado por compressão direta da sede 

de sangramento, evitando o uso de instrumental cirúrgico. A avaliação secundária se 

completa com a pesquisa de outros potenciais trajetos, em outras regiões do corpo. É 

oportuno, antes de realizar os exames radiológicos, evidenciar os trajetos cutâneos das 

feridas com marcadores radiopacos (eletrodos de ECG) que podem ajudar na 

identificação do trajeto realizado pelo projétil (CHIARA, 2009). 

 

 

Trauma Raquimedular – TRM 

Todos os pacientes com trauma grave devem ser considerados, desde a cena até o 

hospital, como potencial portador de TRM até a completa avaliação diagnóstica clínico-

radiológica. 
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O controle das vias aéreas, quando necessário, pode ser feito via nasotraqueal às 

cegas (se a 38 ventilação espontânea está presente), mediante sequência rápida de 

intubação orotraqueal mantendo o alinhamento cervical, ou com técnica cirúrgica 

(cricotireoidostomia). A escolha da técnica depende do cenário clínico e da experiência 

do médico atendente (CHIARA, 2009). 

 

Paciente Acordado e Avaliável Clinicamente 

A TC dirigida está indicada para melhor definir uma suspeita de lesão detectada 

na radiografia ou para aprofundar o estudo diante de uma sintomatologia inexplicável. Se 

uma TC de crânio está programada é oportuno estender o estudo até as primeiras vértebras 

cervicais no lugar da projeção TO. 

Nos casos de dor e incapacidade funcional para a remoção do colar, apesar dos 

exames negativos, é necessário manter o colar cervical por 7-10 dias e fazer a terapia anti-

inflamatória e mio relaxante para garantir a resolução da contratura muscular. Se depois 

desse período a dor persistir, está indicada à prova motora funcional em flexão e extensão 

ou a RNM para estudar eventuais lesões ligamentares com instabilidade (listese) 

vertebral.  

Na presença de um déficit neurológico é sempre indicada a RNM que visualiza a 

medula e estuda cada tipo de lesão (seção, hematoma medular ou extradural, compressão 

por fragmento ósseo, herniação de disco, lesão ligamentar com listese e lesão vascular). 

A RNM recebe um caráter de urgência em casos de lesão medular incompleta ou 

progressiva e que pode indicar a necessidade de uma descompressão medular cirúrgica 

(KOIDE, 2003). 

 

Paciente Não Avaliável Clinicamente 

Nos pacientes em coma ou sem possibilidade de avaliação clínica é sempre 

indicado o estudo de toda a coluna. A região cervical é estudada com as radiografias 

tradicionais AP e LL integrada com o estudo tomográfico da porção occipital até C3, com 

reconstrução sagital e coronal. 

Mesmo nos casos em que a TC é negativa, é aconselhável a RNM para excluir lesão 

ligamentar, assim como em todos os casos nos quais não ocorra o despertar dentro de 24 

horas. 

Ocorrendo o despertar de um coma e a possibilidade de avaliação clínica (dor em 

flexão ou extensão) deve-se manter, neste meio tempo, os procedimentos de imobilização 
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(mesmo que ocorra evidente desconforto para a enfermagem ou possível atraso no 

tratamento de uma lesão). 

 

Trauma Torácico 

No trauma de tórax, as condições de imediato risco de morte são causadas por 

lesão da via aérea alta, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tórax instável, 

hemotórax maciço e tamponamento cardíaco que devem ser identificadas e tratadas na 

fase de avaliação inicial. Todas as outras condições: pneumotórax simples, hemotórax 

simples, contusão pulmonar não associada a tórax instável, fratura de esterno e costela, 

lesão traqueobrônquica, lesão esofágica, contusão cardíaca, lesão de grandes vasos e 

ruptura diafragmática pode ser diagnosticada sucessivamente com exames 

complementares apropriados e tratadas em tempo hábil. 

Na lesão de via aérea alta com risco de obstrução da via aérea, o tratamento de 

urgência é representado pela intubação com ou sem auxílio fibrobroncoscópico, mesmo 

para lesões menores, sendo a manutenção do tubo traqueal, por 3-4 dias, o único 

tratamento necessário. Entretanto, nas lesões mais complexas, pode ser necessária uma 

traqueostomia de urgência para o controle da via aérea. Em tais casos, a reparação 

definitiva é dada mediante intervenção cirúrgica. 

A contusão, laceração pulmonar e asfixia pós-traumática com insuficiência 

respiratória pode requerer assistência ventilatória, seja ventilação não invasiva (VNI) ou 

ventilação mediante intubação traqueal. No caso de pneumotórax ou hemotórax, mesmo 

pequenos, é melhor posicionar um dreno torácico para otimizar a expansão pulmonar. Na 

presença de atelectasia, a fibrobroncoscopia e o lavado bronco-alveolar podem 

incrementar o recrutamento alveolar para melhor ventilação. Nos traumas por 

esmagamento, o tratamento consiste no controle da via aérea e ventilação e na correção 

de eventuais outras lesões torácicas associadas. As lesões mais complexas requerem um 

tratamento cirúrgico com abordagem cervical com colar ou mediante toracotomia. 

No tamponamento o tratamento inicial é representado pela infusão de líquidos. Os 

parâmetros do paciente são mantidos em equilíbrio, por um lado, com a infusão de 

líquidos, e por outro, com o esvaziamento do saco pericárdico através da janela 

pericárdica. 

Na contusão cardíaca (hoje denominada com o termo de trauma fechado do 

miocárdio) o tratamento consiste no monitoramento ECG e hemodinâmico em ambiente 

de terapia intensiva (CTI) ou semi-intensiva e a prevenção ou tratamento da taquiarritmia 
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(é preferível lidocaína ou um fármaco sem efeito inotrópico negativo como o diltiazem). 

No caso de choque cardiogênico é indispensável um suporte inotrópico (dobutamina 

associada a dopamina em caso de hipotensão) e, nos casos mais graves, um suporte 

mecânico mediante contrapulsação intra-aórtica com balão e drenagem, guiada por 

ultrassom, de um eventual derrame pericárdico. 

A ruptura diafragmática deve ser reparada cirurgicamente, por via abdominal, 

devido a frequente coexistência de lesões associadas de órgãos intraperitoniais. As lesões 

dos vasos centrais devem ser corrigidas rapidamente através de intervenção cirúrgica. 

 

Trauma Abdominal 

Paciente hemodinamicamente estável com trauma aberto por arma branca: 

o tratamento indicado é: 

• Se houver evisceração: não reduzir o conteúdo para o interior da cavidade 

abdominal. Proteger com compressas úmidas e preparar o paciente para a Laparatomia 

exploradora. 

• Sem evisceração: Encontrando sinais ao exame clínico e/ou estudo radiológico, 

ultracenográfico e tomográfico conforme algoritmo tal achados de lesões de tratamento 

cirúrgico, realizar Laparatomia exploradora. 

 

Paciente hemodinamicamente estável com trauma aberto por arma de Fogo: Neste 

tipo de ferimento: 

• Se for penetrante: laparatomia exploradora. 

 

Paciente hemodinamicamente estável com trauma fechado: 

• Se houver sinais de irritação do peritônio parietal: realizar Laparatomia 

Exploradora. 

• Ausência de sinais de irritação parietal ou em casos de dúvidas: realizar 

radiografia de abdome e à radiografia de tórax para evidenciar ou não a presença de 

pneumoperitônio. Na presença deste deve-se seguir à Laparatomia. Caso não haja 

pneumoperitônio, prossegue-se com a realização de ultrassonografia de abdome para 

pesquisa de líquido livre na cavidade abdominal. E se não for encontrado líquido livre na 

cavidade abdominal, este paciente será mantido em observação. 
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Paciente hemodinamicamente instável com trauma abdominal penetrante: deve ser 

submetido à Laparatomia. 

Paciente hemodinamicamente instável com trauma abdominal fechado: 

deverá ser submetido a US-FAST. 

• US-FAST positivo: o paciente deverá ser encaminhado à Laparatomia 

exploradora. 

• Negativo: a avaliação prosseguirá na tentativa do diagnóstico de outra causa de 

choque. 

• Realizar um lavado peritoneal diagnóstico (LPD). 

 

Trauma de Pelve 

Na presença de fratura complexa da pelve, deve-se proceder com manobras de 

estabilização do anel pélvico ainda na sala de emergência: 

➢ A estabilização da CAP deve ser realizada com a aplicação de fixadores externos 

anteriores (FEA) nos tipos I-II e fixadores externos posteriores (FEP) no tipo III.  

➢ Nas lesões CL é indicado o posicionamento de uma faixa pélvica sem tensão, 

somente com a intenção de conter e imobilizar, para evitar o deslocamento de fragmentos, 

durante a manipulação do paciente. 

➢ Nas lesões VS deve-se efetuar o fechamento do anel pélvico com urgência, 

reduzindo e alinhando a hemipelve deslocada. 

O tratamento nos pacientes com trauma da pelve está subordinado ao grau de 

instabilidade biomecânica da fratura pélvica e do comprometimento hemodinâmico do 

paciente. Depois de iniciada a avaliação, segundo a sequência ABCDE, realiza-se o E-

FAST para a avaliação de um provável hemoperitôneo em função do qual se estabelece o 

seguinte percurso: 

➢ Hemoperitôneo por lesão intra-abdominal: realizar Laparatomia exploradora; 

➢ Ecografia negativa ou hemoperitôneo não significativo para sangramento intra-

abdominal: obter estabilização hemodinâmica com as manobras de redução e realizar uma 

TC com contraste. 

 

Tratamento de lesões associadas e das fraturas expostas 
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Na presença de uma lesão genitourinária, frequente nos casos de fratura com CL, 

o momento do tratamento varia em função do tipo da lesão e da estabilidade 

hemodinâmica. 

 

 

Trauma Complexo das Extremidades 

A avaliação primária do paciente com trauma de extremidades segue a sequência 

ABCDE, anteriormente exposta. Durante as manobras de reanimação, particular atenção 

deve ser dispensada ao estancamento da hemorragia, esta deve ser contida por compressão 

manual direta, no ponto de sangramento, evitando a utilização às cegas de clampes 

vasculares e reservando o uso de torniquete apenas para os cotos de amputação. 

Em tais casos, o dispositivo deve ser insuflado a uma pressão não superior a 250 

mmHg. Se o torniquete for aplicado na cena do acidente, deve ser mantido no lugar, 

durante a primeira fase de reanimação. 

O paciente deve ser inspecionado, observando se a existência de abrasão, 

equimose, hematoma, solução de continuidade da pele, deformidade e assimetria dos 

membros. Deve ser avaliada a adequação da imobilização efetuada no local do trauma. 

Cada segmento esquelético, potencialmente lesado, deve ser mantido alinhado com o uso 

de talas. 

Devem ser observados os sinais de potencial comprometimento vascular. Os 

pulsos centrais e periféricos são pesquisados antes e depois de eventuais manobras de 

redução e imobilização. Nos casos de ausência ou hiposfigmia dos pulsos é necessário 

assegurar que a perfusão sistêmica esteja adequada. A avaliação da integridade da 

estrutura nervosa deve ser realizada examinando-se eventuais déficits sensitivos e/ou 

motores, antes e depois das manobras de redução. Devem ser avaliados o grau de 

contaminação das partes moles e a necessidade de desbridamento. É necessário pesquisar 

o grau de exposição da fratura. As articulações devem ser examinadas a procura de 

luxação ou ferimento exposto. Deve sempre ser considerado o risco de desenvolvimento 

da síndrome compartimental no membro lesado. 

Deve-se avaliar a integridade vascular para verificar se há necessidade de possível 

intervenção cirúrgica. O estudo radiológico da extremidade constitui, normalmente, o 

último passo da avaliação na sala de emergência. Em caso de fratura articular, o exame 

mais adequado é a TC da articulação. 
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Na presença de fratura exposta, a avaliação ortopédica deve ser o mais precoce 

possível. Na presença de destruição maciça do membro, envolvendo as partes moles, as 

estruturas vásculo-nervosas e o segmento esquelético, em geral, devido ao trauma 

fechado, esmagamento e amputação traumática, a estabilização do paciente deve ser 

precoce eficaz, representando um pressuposto para a decisão do tratamento definitivo. 

O controle da hemorragia deve ser por compressão direta e o grau de 

comprometimento do membro deve ser quantificado. Na suspeita de lesão vascular, a 

angiografia ou a angio TC deve ser realizada. 

A avaliação neurológica do membro é fundamental para o bom prognóstico e 

restituição da função. 

A decisão de realizar a amputação primária, no lugar de se tentar salvar o membro, 

deve ser rápida. 

As intervenções definitivas são realizadas após a recuperação da condição 

sistêmica do paciente e, uma vez resolvidos os problemas, com maior grau de prioridade. 

Nas feridas por arma de fogo a avaliação primária é realizada segundo a modalidade 

previamente exposta. A avaliação secundária prevê a inspeção das extremidades e a 

pesquisa de orifícios de entrada e saída, além do envolvimento de outras partes do corpo. 

É indispensável a avaliação da perfusão periférica e da sensibilidade e motricidade do 

segmento acometido. Na presença de suspeita de lesão vascular está indicada a exploração 

com hemostasia imediata, no caso de hemorragia no trajeto o hematoma em rápida 

expansão. 

CRITÉRIOS DE ALTA 

1 Trauma Oftalmológico: 

- Ferida ocular fechada e processo inflamatório/ infeccioso controlado. 

2 Trauma Torácico: 

- Paciente estável hemodinamicamente. 

- Retirada do dreno de tórax. 

- Processo inflamatório/ infeccioso controlado. 

- Respiração adequada. 

3 Trauma Abdominal: 

- Paciente estável hemodinamicamente. 

- Transito intestinal restabelecido. 

- Processo inflamatório/ infeccioso controlado. 

4 TCE: 

- Paciente estável hemodinamicamente. 

- Processo inflamatório/ infeccioso controlado. 

 

Protocolos Médicos na Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

 



 

 

624  

 

 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, serão 

descritos critérios médicos para internação em UTI, bem como condutas médicas frente 

às patologias tratadas na Unidade. 

 

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 

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. 

Algumas Indicações Médicas para Admissão em UTI 

a) CARDIOVASCULAR 

✓ Infarto agudo do miocárdio; 

✓ Choque cardiogênico; 



 

 

625  

 

✓ 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 marcapasso 

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; 

✓ 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 
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✓ 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. 

 

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. 
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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. 

 

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       

tifoide, 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 
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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. 

 

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, ureia, 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 subaracnoidea – identificar etiologia. 
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                      Se parenquimatosa – identificar etiologia / profilaxia.  

AVCI: apropriado para trombólise. 

Se não apropriado para trombólise = identificar etiologia / profilaxia. 

 

Casos Cardiológicos 

- Dor Torácica 

Causas de síndrome coronariana aguda:  

✓ IAM com supra de segmento ST  

✓ IAM sem supra de segmento ST  

✓ Angina instável  

 

Diagnóstico:  

✓ Tipo da dor e característica  

✓ Avaliação do ECG  

✓ Avaliação de enzimas cardíacas  

 

Critérios enzimáticos para diagnóstico de IAM: 

✓ CKMB >6% do valor da CPK. Entre 6 – 30% sugere necrose miocárdica  

✓ 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  

✓ Elevação de troponina T ou I ou LDH 1> LDH2, principalmente após 72h 

✓ CKMB massa >100% provável IAM, 5-10% angina instável  

✓ 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. 

 

Choque 

Diagnóstico diferencial:  

✓ Hipovolêmico: hemorragia, desidratação, sequestro do líquido extra vascular (3º 

espaço)  
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✓ Cardiogênico: intrínseco (isquemia, disfunção de VE, doença valvar), extrínseco 

(tamponamento, edema pulmonar, pneumotórax)  

✓ Distributivo: choque séptico, choque neurogênico  

✓ Hipoadrenal  

✓ Anafilaxia.  

 

Tratamento:  

✓ A, B, C  

✓ Intubação com ventilação mecânica alivia significativamente a carga de trabalho 

do coração e ajuda a estabilizar  

✓ Restabelecer a perfusão tecidual adequada  

✓ Tratamento das causas subjacentes  

✓ Admitir em UTI  

✓ Sequelas: SARA, isquemia cardíaca, fígado de choque, CID, danos neurológicos 

e insuficiência renal aguda devido à necrose tubular aguda. 

 

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; 

✓ 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: 
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✓ 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 durante possíveis intercorrências com eles, e posteriormente discuti-los com 

os Diaristas e Coordenador.  

 

 

PROTOCOLOS MÉDICOS PARA AMBULATÓRIO, ENFERMARIAS E 

PLANTÕES 

PROTOCOLOS MÉDICOS NAS ENFERMARIAS DE INTERNAÇÃO 

Para o setor de Enfermarias de Internação do  Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu, o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada implantará 

protocolos com normas e rotinas médicas que deverão ser praticados durante toda a 

vigência do Contrato de Gestão. 

Para os Internos: 

✓ Fazer relatório de internação (anamnese e exame físico); 

✓ Evoluir diariamente os pacientes em prontuário; 
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✓ 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. 

 

Para o Médico Especialista 

✓ Efetuar atendimento na área de atuação; 

✓ Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 

✓ 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; 
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✓ 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; 

✓ 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 Hospital Estadual Geral 

e Maternidade de Uruaçu; 

✓ 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; 
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✓ Assinar e carimbar no prontuário a evolução dos internos; 

✓ Acrescentar impressão e conclusões diagnósticas durante a internação ou pelo 

menos, na alta hospitalar; 

✓ 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. 

 

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 Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu; 

✓ Integrar a equipe de profissionais da Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica entre 

si e com as outras equipes multiprofissionais do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu; 

✓ Implementar as diretrizes da gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu, 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 e de 

Clínica cirúrgica; 

✓ Realizar as avaliações de desempenho dos servidores, juntamente com os 

coordenadores, na presença do funcionário, conforme legislação; 
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✓ 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; 

✓ Identificar necessidades e propor ações de educação permanente das equipes 

multiprofissionais das Unidades de Clínica Médica e Cirúrgica, 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 e Cirúrgica, 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 e 

Cirúrgica; 

✓ 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 Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu, 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 
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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 Hospital Estadual Geral e Maternidade 

de Uruaçu podem 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. 

 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 
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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. 

 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 registrar atendimento 

e impressões. 

 

Dos Plantões de Sobreaviso 
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 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.  

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 

 

III. Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os 

ambulatórios, Hospital dia e Enfermarias, destaque para os plantões e sobreavisos. 

 

Para o setor de Ambulatório do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, 

o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC 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 
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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, UTI, 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 Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

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 atendidas no ambulatório do Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu serão: Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, 

Ortopedia/Traumatologia e Pediatria Traumatológica e Bucomaxilofacial. 

O Ambulatório é destinado ao atendimento de pacientes cirúrgicos e clínicos que 

foram internados no hospital e que, após a alta hospitalar, necessitam da continuidade do 

seu tratamento ou necessitam de revisões, alterações de dosagens, prescrições 

terapêuticas, servindo, até mesmo, para a constatação da melhora do seu quadro clínico. 

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. 

 

Atribuições dos Médicos Especialistas para o Setor de Ambulatório 
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• 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 POPs 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; 

• 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 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

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 Hospital Estadual 

Geral e Maternidade de Uruaçu: 

 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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; 

✓ 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; 
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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 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. 

 

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. 
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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. 

 

Técnica: 

✓ Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização; 

✓ O procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Com as luvas estéreis, 

máscara e óculos de proteção, prepare a área afetada com um agente tópico 

disponível e cubra- a com o campo estéril; 

✓ Usando a agulha 40 x 12, aspira-se o anestésico do frasco (dose de 7-10 mg/kg). 

Troca-se a agulha pela hipodérmica. 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; 

✓ 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; 

✓ Uma vez realizada a anestesia, faz-se uma incisão longa e profunda o suficiente 

até identificar a cápsula do cisto; 
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✓ 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; 

✓ Irrigar a cavidade com soro fisiológico para limpeza do local; 

✓ Hemostasia; 

✓ 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; 

✓ Curativo com gaze. 

 

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. 
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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. 

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; 
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✓ Cirurgia recente do trato gastrintestinal (ex.: gastroplastia); 

✓ Ingestão de materiais sólidos com pontas; 

✓ Ingestão de pacotes contendo drogas. 

 

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) Tratamento de Feridas Superficiais 

Entende-se por traumatismo as lesões sofridas por qualquer tecido dentro de sua 

integridade anatômica e vivência celular. A maioria dos traumatismos é de origem 

extrínseca, violenta e de natureza acidental ou intencional. Quando o agente vulnerante 

atinge a pele, o tecido celular subcutâneo ou mesmo as aponeuroses e os músculos, o 

traumatismo é chamado superficial. 

O atendimento a pacientes portadores de traumatismos superficiais constitui a maior 

parte do movimento de cirurgia ambulatorial dos hospitais que dispõem de serviço de 

emergência. 

 

Diagnóstico: 

Em todo paciente com história de trauma, é indispensável verificar a 

permeabilidade das vias respiratórias, a respiração, a estabilidade do sistema 

cardiovascular e as lesões associadas. Diante de lesões traumáticas superficiais, é 
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imprescindível excluir a presença de lesões profundas, não raro inaparentes, porém 

usualmente de maior gravidade. 

Simultaneamente ao exame físico, é importante perguntar ao paciente ou seu 

acompanhante a respeito de: 

✓ Eventos que antecederam e se seguiram ao trauma; 

✓ História de enfermidades e traumas prévios; 

✓ Presença de alergias em geral; 

✓ Uso de medicamentos, drogas e álcool;  

✓ Última refeição. 

Os traumatismos superficiais podem ser abertos ou fechados, conforme haja, ou 

não, solução de continuidade do tegumento cutaneomucoso. Os traumatismos superficiais 

fechados constituem as contusões leves, causando os edemas traumáticos, as equimoses, 

os hematomas e os seromas. Os traumatismos superficiais abertos constituem as feridas, 

que podem ser classificadas de diversas formas, como se segue: 

 

1. Quanto à natureza do agente vulnerante: 

a) Feridas incisas: são aquelas produzidas por agentes cortantes, afiados, capazes de 

cortar a pele produzindo ferida linear, com bordas regulares e pouco traumatizadas. 

O exemplo clássico é a ferida cirúrgica.  

b) Feridas contusas: são aquelas produzidas por objeto de natureza geralmente romba, 

capaz de romper a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com 

bordas muito traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações até as 

complexas com sangramento, contaminação e perda de substância. 

c) Feridas perfurantes: são aquelas cujo objeto é geralmente fino e pontiagudo, capaz de 

perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo lesão cutânea puntiforme ou linear, 

de bordas regulares ou não. A profundidade atingida não pode ser estabelecida à 

simples inspeção. 

d) Feridas penetrantes: são as de mesmas características anteriores, cujo objeto é capaz 

de perfurar os tecidos e penetrar numa cavidade natural do organismo. Apresentam 

formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme. 

e) ]Feridas transfixantes: constituem uma variedade de ferida perfurante ou penetrante, 

na qual o objeto vulnerante é capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado 

órgão em toda a sua espessura. 
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2. Quanto à profundidade: 

a) Feridas superficiais: são aquelas que atingem a pele, o tecido celular subcutâneo, as 

aponeuroses e os músculos, sem lesar estruturas profundas ou nobres como nervos, 

tendões, vasos de maior calibre, vísceras e ossos. As escoriações são um tipo de ferida 

superficial que atinge somente a pele e são produzidas pelo atrito de uma superfície 

áspera ou pontiaguda sobre ela. 

b) Feridas profundas: são aquelas em que são atingidas estruturas profundas, às vezes, 

de importância vital. 

 

3. Quanto ao grau de contaminação: 

a) Feridas limpas: são aquelas em que a contaminação bacteriana ocorre em grau 

mínimo. As defesas do organismo são normalmente efetivas quando o número de 

bactérias não excede 103 por centímetro cúbico ou 105 por grama de tecido. Para ser 

classificada como limpa, a ferida deve ser rigorosamente examinada, atentando-se para 

suas características, tempo de evolução, localização e natureza do agente vulnerante que 

a provocou. Alguns acidentes domésticos, como pequenos cortes com facas ou outros 

instrumentos limpos, podem ocasionar esse tipo de ferida. 

b) ‘Feridas sujas ou poluídas: são aquelas muito contaminadas, com grande 

possibilidade de se infectarem. Muitas vezes a contaminação é evidente ou de fácil 

dedução. É desse tipo a maioria das feridas produzidas por acidentes de trabalho e de 

trânsito. 

c) Feridas infectadas: são aquelas em que houve a proliferação de microrganismos, 

levando a um processo infeccioso, de início localizado, mas que pode, sob determinadas 

condições, estender-se aos tecidos vizinhos, formar novos focos a distância ou 

generalizar-se por todo o organismo. 

 

4. Quanto à complexidade: 

a) Feridas simples: são pequenos ferimentos nos quais não ocorre perda de tecidos nem 

contaminação grosseira. Aqui está incluída a maioria das feridas produzidas por 

acidentes domésticos. 
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b) Feridas complexas: são graves, irregulares, nas quais geralmente ocorre perda de 

substância, esmagamento, queimadura, avulsão, dissecção e deslocamento de tecidos. 

Não raro albergam em seu interior corpos estranhos. 

 

Tratamento: 

O objetivo principal do tratamento nos traumatismos superficiais é restabelecer a 

integridade anatômica e funcional dos tecidos, sem se esquecer do aspecto estético, às 

vezes, de grande importância. 

Nas feridas, o objetivo principal é o seu fechamento o mais breve possível. No 

entanto, antes de iniciar o tratamento, ela deve ser inspecionada com os cuidados de 

assepsia para evitar o aumento da contaminação. Simultaneamente, deve-se colher dados 

sobre as circunstâncias em que ocorreu o traumatismo, o tipo de agente vulnerante, o 

tempo decorrido até a procura do tratamento, o estado de imunidade, a presença de 

moléstia crônica debilitante e de alergias em geral. 

 

a) Fechamento Primário: 

É reservado para as feridas limpas, com pequeno risco de infecção. Nas feridas 

traumáticas, seu sucesso depende de limpeza rigorosa, debridamento e hemostasia. O 

fechamento primário é contraindicado nas seguintes situações: 

• Intervalo maior que 6-8 horas entre o traumatismo e o início do tratamento: 

esse critério, apesar de servir como orientação geral, é relativo. Assim, uma 

ferida limpa em jovem sadio pode ser fechada mesmo que tenha uma evolução 

mais longa. Ao  contrário, uma ferida perfurante, suja, num indivíduo idoso, 

debilitado, não deve ser fechada, mesmo que abordada precocemente. 

• Tecidos com suprimento sanguíneo inadequado. 

• Impossibilidade técnica de aproximação das bordas da ferida em consequência 

de perda de pele e tecido celular subcutâneo. 

• Ferida por mordedura. 

Em que pese o grande risco de infecções, deve-se fazer exceção nos casos de feridas 

extensas com necessidade de recomposição estética ou funcional. 

 

b) Fechamento primário retardado: 
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É reservado para feridas com maior risco de infecção, seja pelo alto grau de 

contaminação, seja pelo longo tempo decorrido entre a lesão e a procura de tratamento. 

Nesses casos, após limpeza, desbridamento e hemostasia rigorosos, cobre-se a ferida com 

gaze esterilizada e faz-se inspeção diária em condições assépticas: se a ferida evoluir sem 

sinais de infecção até o terceiro ou quarto dia, procede-se ao fechamento normal. Caso 

contrário, faz-se a opção pelo tratamento aberto. 

 

c) Tratamento aberto: 

É utilizado quando há contraindicação para o fechamento primário ou primário 

retardado, ou quando esses dois falham. Sua maior indicação é nas feridas infectadas. 

Após colher material para bacterioscopia direta e cultura, a ferida é mantida aberta de 

modo a drenar espontaneamente, sendo apenas recoberta com gaze esterilizada 

umedecida em solução salina. Se a infecção apresentar sinais de disseminação (linfangite, 

linfadenite, celulite), com ou sem sinais de toxemia, deve-se administrar antibióticos de 

largo espectro até que se obtenham maiores indícios quanto ao agente bacteriano 

responsável, por meio do exame direto, cultura antibiograma da secreção. E, nesses casos, 

o paciente deve ser encaminhado para um pronto socorro mais próximo, para a coleta de 

amostras e antibioticoterapia. 

 O fechamento desse tipo de ferida processa-se pela formação de tecido de   

granulação e o posterior epitelização. O resultado estético em geral não é bom. 

Fechamento secundário: 

É reservado para feridas cujo tratamento aberto evolui bem. Na tentativa de abreviar 

a cura, faz-se a excisão de suas bordas e procede-se à sutura ou, quando esta não é 

possível, aplica-se sobre a ferida um enxerto cutâneo. 

 

Preparo da Área Traumatizada: 

A área ao redor da ferida deve ser limpa com água e sabão ou soluções antissépticas 

não irritativas. O uso de antissépticos no leito das feridas não deve ser feito, não só pela 

citotoxicidade, contribuindo para o retardo na cicatrização, mas também por não consistir 

no mecanismo mais eficiente de reduzir a contagem bacteriana nas lesões. Os 

antissépticos devem ser utilizados somente para a limpeza da pele íntegra adjacente à 

ferida. 
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A tricotomia somente é feita em áreas pilosas quando os pelos dificultam o 

tratamento adequado da ferida. Algumas regiões como supercílios e cílios não devem ser 

raspadas porque o crescimento dos pelos pode ser irregular, retardado ou ausente. 

 

Anestesia: 

Nas lesões traumáticas superficiais, é utilizada a anestesia local, em suas várias 

modalidades (Tópica, infiltração local, bloqueio de campo e bloqueio regional). Ela é 

aplicada após a limpeza da área traumatizada. Caso contrário, pode aumentar a 

contaminação dos tecidos, levando à infecção. Deve-se evitar também o uso de 

anestésicos associados a vasoconstritores, pois a isquemia local favorece o aparecimento 

de infecções. 

Os nervos digitais podem ser bloqueados com a introdução da agulha à altura da 

base dos dedos, por meio de duas punções, dos dois lados do tendão extensor, entrando 

pela face posterior do dedo e dirigindo-se a agulha até o plano subcutâneo da face palmar. 

A seguir, a agulha é direcionada mais profundamente até sentir a resistência óssea, para 

infiltração do periósteo. Não se deve utilizar anestésico com vasoconstritor pelo risco de 

isquemia do dedo. Esse tipo de bloqueio serve para anestesia do dedo e da unha. 

 

 

 

Limpeza da Ferida: 

Uma vez anestesiada, a ferida deve receber limpeza rigorosa de seu leito, cujo 

objetivo é remover as fontes de contaminação como corpos estranhos, coágulos e 

bactérias. A irrigação da ferida pode ser feita com soro fisiológico em leve pressão 

(seringa de plástico) para promover o desprendimento de bactérias e corpos estranhos 

aderidos aos tecidos. Para essa irrigação, é utilizada agulha de calibre 12 e seringa de 20 

ml. Estudos recentes têm  mostrado que esses cuidados são mais eficientes na profilaxia 

de infecções que o uso de antibióticos. 

 

Hemostasia: 

A hemostasia é feita rotineiramente após a limpeza da ferida, exceto naqueles casos 

de sangramento intenso em que será feita de imediato. Deve-se ter o cuidado de pinçar 

somente o vaso que sangra, evitando ligaduras em massa que só servem para aumentar a 

área de necrose e contribuir no aparecimento de infecções. Para a ligadura de pequenos 
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vasos, utiliza-se fio absorvível 4-0 ou 5-0. É desaconselhável o uso de cautério em feridas 

traumáticas devido ao aumento da área de necrose. 

 

Desbridamento: 

É muito importante que seja realizado o desbridamento nas feridas traumáticas, com 

o objetivo de remover tecidos desvitalizados ou impregnados com substâncias estranhas 

cuja remoção é impossível com a limpeza da ferida. Além disso, diminui a carga 

bacteriana e facilita os mecanismos de defesa local do hospedeiro. Com o desbridamento, 

também se acertam as bordas da ferida, preparando-a para a síntese. 

 

 

Síntese: 

Consiste na aproximação dos tecidos separados por traumatismo acidental ou 

cirúrgico. O objetivo é restabelecer a anatomia e a função alteradas pelo traumatismo. A 

síntese pode ser feita com sutura, fitas adesivas, adesivos sintéticos ou biológicos, 

imobilização, ou qualquer outro método que produza bom afrontamento das bordas da 

ferida. 

A síntese da pele é feita preferencialmente por pontos separados, por serem seguros 

e permeáveis, o que constitui vantagem diante da maior possibilidade de infecção, e pode 

ser feita de diversas maneiras, cada uma com vantagens e desvantagens. O ponto simples 

é o tipo mais usado e permite adequada aproximação das bordas de uma ferida. 

Detalhes importantes: a tensão para amarrar o ponto deverá ser o suficiente para 

aproximar borda com borda, suavemente, sem esmagar, pois pontos muito apertados 

impedem a boa circulação local e, consequentemente, a boa cicatrização, além de deixar 

marcas evidentes e definitivas dos fios; e a distância entre os pontos também deve ser 

observada, para que fique o mais distante um do outro para facilitar a circulação local, 

porém de tal maneira que não permaneçam áreas de bordas afastadas, sem contato íntimo. 

Também é importante destacar que, para um resultado ainda mais estético, o médico 

assistente deve considerar as linhas de força da pele, que consistem na orientação da 

menor tensão da superfície corporal. 

O tecido celular subcutâneo, quando pouco espesso, é aproximado juntamente com 

a pele, caso contrário, deve ser suturado separadamente. Com isso, evita-se a formação 

de espaço morto e consegue-se melhor afrontamento da pele. Utilizam-se fios absorvíveis 

em pontos separados. 



 

 

657  

 

A síntese das aponeuroses e dos músculos visa, sobretudo, a reconstituição 

funcional. Os fios utilizados são preferencialmente os sintéticos absorvíveis, em pontos 

separados, simples, em “X” ou em “U” horizontal (modalidades de pontos). 

Os fios utilizados em sutura dividem-se em absorvíveis (após um tempo se 

desintegram, não deixando resquícios) e inabsorvíveis (permanecem por tempo 

indefinido em contato com os tecidos, possuindo, em geral, maior força tênsil residual); 

biológicos (origem animal) e sintéticos; mono e multifilamentares, entre outras 

características. Os fios mais utilizados em traumatismos superficiais são o nylon 

(inabsorvível) e o categute (absorvível biológico). 

 

 

Algumas áreas anatômicas merecem considerações especiais 

•  Lábios:  o principal cuidado deve ser a manutenção da continuidade e integridade 

anatômica da “linha vermelha”, sendo que o primeiro ponto é o que vai realinhá-la, pois 

uma diferença de 1 mm já pode ser percebida. Utiliza-se fio absorvível.  

•  Língua: a decisão sobre a necessidade ou não de realizar sutura em língua 

depende principalmente do sangramento no momento do atendimento e do risco de 

comprometimento de função da língua (lacerações grandes ou profundas, na borda ou 

com perda de substância). O mesmo pode-se dizer sobre as lesões em palato. Utiliza-se 

fio absorvível. 

•  Couro cabeludo: atenção para possibilidade de fratura de crânio ou corpo 

estranho retido. O sangramento habitualmente é intenso, porém pode ser adequadamente 

controlado com a sutura. O cabelo deve ser cortado, não necessariamente precisa ser 

raspado, para facilitar o procedimento. Sempre que possível, realizar a sutura da gálea 

(que recobre o crânio) com fio absorvível. 

• Pálpebras: atenção na região medial para verificação de possível lesão do ducto 

nasolacrimal e do canalículo lacrimal. Se houver lesão da margem da pálpebra, é 

recomendável o encaminhamento imediato a um cirurgião ou oftalmologista. 

 

Risco de resultado insatisfatório: 

As seguintes condições podem aumentar o risco de resultado insatisfatório: 

infecções, cicatrização retardada, resultado estético ruim: 

✓ Diabetes mellitus; 
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✓ Obesidade; 

✓ Má nutrição; 

✓ Insuficiência renal crônica; 

✓ Uso de esteroides ou outras drogas imunossupressoras; 

✓ Corpo estranho retido; 

✓ Procura tardia por tratamento (mais de 18 horas);Vidro ou gelo com fator causal; 

✓ Predisposição a formar queloide; 

✓ Doenças do tecido conjuntivo; 

✓ Presença ou associação de trauma tecidual; 

✓ Extensão da lesão. 
 

 

Considerando que o Regime de Hospital-Dia é a assistência intermediária entre 

a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, 

cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na 

Unidade por um período máximo de 12 horas, os Protocolos de Assistência Médica 

aplicados serão os mesmos das especialidades, desenvolvidos na urgência/emergência 

e ambulatório. A legislação que trata de Hospital dia é a Portaria GM/MS N° 44, de 10 

de janeiro de 2001. 

 

Dentre as várias possibilidades de apoio ao paciente por meio do Hospital Dia , 

temos os pacientes com, doença mental, os portadores de Aids e mais recentemente as 

pessoas acometidas por sequelas da Covid. Escolhemos como exemplo os acometidos 

pela aids. 

 

 

 

PROTOCOLOS DO HOSPITAL DIA 

 

PROFILAXIA DAS INFECCÇÕES OPORTUNISTAS EM PACIENTES 

ADOLESCENTES E ADULTOS INFECTADOS PELO VÍRUS DA 

IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0044_10_01_2001.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0044_10_01_2001.html
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Mesmo antes da era da terapêutica combinada anti-retroviral altamente ativa contra o HIV 

muitos progressos já haviam sido obtidos com intervenções terapêuticas e profiláticas 

sobre as infecções oportunistas que acometem o paciente infectado, em especial nas fases 

avançadas da doença. 

Muito se aprendeu sobre o manejo destas infecções e a experiência acumulada resultou 

na redução, pelo menos em parte, da mortalidade relacionada a aids observada nas 

estatísticas oficiais em países desenvolvidos da América do Norte e da Europa. Estas 

informações estão documentadas na literatura médica, mostrando mudança no perfil 

ascensional da curva da mortalidade e das doenças relacionadas a aids para níveis de 

estabilidade e decréscimo desvinculados dos benefícios da terapia anti-retroviral atual, já 

que a precederam. Portanto, durante algum tempo a profilaxia e tratamento das infecções 

oportunistas constituíram as principais intervenções capazes de prolongar e melhorar a 

qualidade de vida do paciente infectado pelo HIV. 

Os conhecimentos atuais nos permitem concluir que a melhor estratégia para prevenir as 

infecções oportunistas nos pacientes já infectados pelo HIV é a terapêutica Anti-retroviral 

específica - HAART do inglês Highly Active Antiretroviral Therapy, nos moldes 

consensuados no mundo ocidental, a qual promove a inibição da replicação viral, 

interrompendo a progressiva deterioração do sistema imune. Resulta em expressiva 

recuperação da imunidade traduzida pelo aumento progressivo de linfócitos TCD4 com 

capacidade proliferativa, levando a restauração da resposta imune de forma geral. 

O entendimento e a aplicação de medidas terapêuticas para prevenir as infecções 

oportunistas tiveram, e continuam a ter, um papel importante no tratamento dos pacientes 

com infecção pelo HIV. A profilaxia das infecções oportunistas continua sendo 

obrigatória, em pacientes com depressão avançada da resposta imune, em função de 

diagnósticos tardios, já na fase avançada da doença e, nos casos de falência da terapêutica 

anti- retroviral ou ainda nos casos de incapacidade de recuperação imunológica com o 

tratamento, apesar da resposta virológica adequada, o que também se observa em muitos 

pacientes. 

A indicação da profilaxia das infecções oportunistas está fortemente centrada na 

contagem dos linfócitos TCD4 que na prática é o melhor preditor de sua necessidade. Em 

pacientes que apresentam sintomas de forte depressão da resposta imune, traduzido por 

infecções ou doenças oportunistas definidoras de aids, a indicação também se 

consubstancia. Nestes casos, não é necessária a contagem de linfócitos CD4 para que as 
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decisões da terapêutica anti-retroviral e de profilaxia das infecções oportunistas, sejam 

assumidas. 

A contagem de linfócitos TCD4 constitui a maneira prática de avaliar a maior 

suscetibilidade às infecções oportunistas em pacientes assintomáticos, sendo que 

contagens iguais e abaixo de 200 células/mm3 indicam risco aumentado para que elas 

ocorram. Deve ficar claro, porém, que este não é um preditor infalível, ocorrem casos de 

infecções por P. jirovecii, por exemplo, em pacientes com mais de 200 células CD4/ mm3, 

mas isto não é regra. Nestes casos, é oportuno verificar, se ocorreram erros operacionais 

ou se os pacientes vinham apresentando quadro de queda rápida de TCD4 e os níveis 

detectados não refletem o momento atual do diagnóstico da depressão da imunidade. 

Bases de dados amplas confirmam estes parâmetros como seguros para o início da 

profilaxia. Há evidências que a capacidade funcional dos linfócitos em pacientes em 

tratamento com HAART e boa resposta não seja a mesma de pacientes que nunca 

tomaram HAART, mesmo assim as diferenças qualitativas detectadas, parecem ter 

significado clínico pouco relevante, quanto à indicação da profilaxia, mantendo-se o 

parâmetro adrede referido. 

A contagem de linfócitos TCD4 não é o único preditor de infecções oportunistas. A carga 

viral é um preditor independente definindo aumento do risco de infecções oportunistas a 

cada logaritmo de aumento do título da carga viral. Testes específicos para patógenos 

oportunistas individuais podem também ser utilizados como preditores, como por 

exemplo, o PCR ou antigenemia para o citomegalovirus que podem, se positivos, detectar 

risco de recorrência da infecção e conseqüente necessidade de quimioprofilaxia.  

O campo da profilaxia das infecções oportunistas, em pacientes com infecção pelo HIV, 

continua sendo alvo de intensas investigações quanto às características da infecção e 

parâmetros de indicação e suspensão. Os pacientes com infecção pelo HIV em fase 

avançada são alvos de um grande número de infecções oportunistas que variam em função 

do grau de depressão da imunidade e das características regionais de distribuição de 

patógenos. No Brasil temos particularidades relativas à Tuberculose, Doença de Chagas, 

Leishmaniose, Paracoccidiodomicose que são distintas e devem ser consideradas, nos 

esquemas profiláticos recomendadas pelo Ministério da Saúde.  

O manejo da profilaxia das infecções oportunistas que ocorrem na infecção pelo HIV 

difere da de outras condições clínicas onde, também ocorre imunodepressão, a interação 

entre as drogas utilizadas na profilaxia e no tratamento anti-retroviral deve ser 
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considerado, os parâmetros de controle são diferenciados, e na infecção pelo HIV a 

contagem de linfócitos CD4 e carga viral do HIV são fundamentais para a manutenção 

da profilaxia a longo prazo. 

Pacientes que responderam a HAART com elevação sustentada de CD4, 

manifestam infecções oportunistas raramente. 

A partir de 1999, as informações disponíveis, permitiram recomendar a suspensão 

da profilaxia primária ou secundária se a contagem de células TCD4 atingir níveis 

estáveis acima de 200 células para o P. jirovecii. Se o CD4 se mantiver acima de 200 

células/mm3 por 3 a 6 meses a profilaxia para P. jirovecii pode ser seguramente suspensa 

e reiniciada,  se ocorrer queda abaixo daqueles níveis. Para pacientes em manutenção de 

tratamento por retinite causada pelo CMV, com lesões inativas, com resposta a HAART 

e com recuperação imunológica, vários estudos realizados a partir de 1998 com 

casuísticas expressivas demonstram que o tratamento profilático de manutenção pode ser 

interrompido em segurança, quando a contagem de TCD4 estiver acima de 150 

células/mm3, mantendo-se controle oftalmológico regular. Até então, as recomendações 

vigentes para pacientes com aids que apresentavam infecções oportunistas como 

pneumonia por P.jirovecii ou retinite por Citomegalovírus eram indicação de profilaxia 

secundária vitalícia.  

Parece, também, razoável que a profilaxia para MAC possa ser interrompida em 

pacientes em recuperação imunológica com TCD4 acima de 100 células/mm3. Os dados 

disponíveis na literatura ainda são insuficientes para fundamentar a interrupção da 

profilaxia secundária para outras doenças oportunistas como histoplasmose e pouco 

consistentes para toxoplasmose e criptococose.  

O Ministério de Saúde do Brasil através da Secretaria de Vigilância em Saúde 

Programa Nacional de DST e Aids, nas Recomendações para Terapia Anti-Retroviral em 

Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV, 2004, ratificadas em 2006 e 2008 

(www.aids.gov.br – Recomendações para Terapia anti-retroviral em Adultos e 

Adolescentes Infectados pelo HIV-2008) estabelece critérios para a interrupção e reinício 

da profilaxia de infecções oportunistas após reconstituição imunológica que, aqui, estão 

sendo consideradas. 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/
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ESQUEMAS PROFILÁTICOS DAS PRINCIPAIS INFECÇÕES 

OPORTUNISTAS EM ADOLESCENTES E ADULTOS. 

 

A profilaxia pode ser primária ou secundária. A primária visa prevenir o primeiro 

episódio de infecção oportunista e, entende-se por secundária, quando a profilaxia é 

instituída após o tratamento efetivo contra infecção ativa, em que se obteve controle 

clínico. Neste caso, o intuito é evitar recaída ou reativação da infecção. 

Nas tabelas 1 a 3 estão relacionados os esquemas profiláticos das principais infecções 

oportunistas que ocorrem em pacientes adolescentes ou adultos infectados pelo HIV. Na 

tabela 4 estão as recomendações para o início, suspensão e reinício da profilaxia das 

principais infecções oportunistas que acometem pacientes HIV positivos adultos e 

adolescentes. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS DA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES 

OPORTUNISTAS 

A prevenção de infecções oportunistas é baseada em protocolos que ordenam a 

abordagem do paciente infectado pelo HIV. 

No momento em que se faz o atendimento inicial, recomenda-se que seja feita 

avaliação sobre exposição prévia a certas infecções clinicamente relacionadas a aids, seja 

como infecções associadas ou definidoras de doença. 

É importante detalhar os antecedentes epidemiológicos e ocupacionais dos 

pacientes. O contato ou permanência em áreas geográficas de risco para certas doenças 

endêmicas como Histoplasmose, Leishmaniose, Doença de Chagas, entre outras pode  ser 

importante para orientação investigacional ou profilática. Deste modo, teste tuberculínico 

deve ser realizado em todos os pacientes e se for negativo poderá ser repetido anualmente 

em pessoas que vivem em zona de alto risco de transmissão. Marcadores sorológicos das 

Hepatites A, B e C e pesquisa para anticorpos específicos anti Toxoplasma gondii e 

Citomegalovírus devem também ser obtidos. 

A história clínica e a avaliação do perfil imunológico e da carga viral, com 

destaque para a contagem de linfócitos TCD4, são fundamentais para o acompanhamento 

dos pacientes e para tomada de decisão sobre a necessidade de quimioprofilaxia de 

infecções oportunistas. 
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Recomendar medidas para minimizar a exposição a patógenos específicos em 

especial a pacientes infectados pelo HIV ainda a eles não expostos. Estas medidas são 

particularmente importante para evitar infecções pelos patógenos relacionados a seguir: 

Toxoplasma gondii: evitar ingerir carne crua ou mal cozida e o contato com gatos. 

Citomegalovírus: se o paciente for soronegativo para CMV, evitar transfusão de 

sangue ou produtos do sangue com sorologia positiva. Evitar a exposição sexual sem 

proteção. 

Mycobacterium tuberculosis: evitar os riscos ocupacionais e se possível os 

institucionais em abrigos, presídios e serviços de saúde. 

Pneumocystis jirovecii: evitar contato próximo com outros pacientes com 

pneumocistose ativa. 

Histoplasma capsulatum: evitar atividades de alto risco como exploração de 

cavernas, sótãos e locais onde a doença é endêmica. 

Vírus da Hepatite B, papilomavirus humanos e infecções pelos vírus do Herpes 

simples: podem ter incidência diminuída evitando a exposição sexual sem proteção. 

Cryptosporidium sp: evitar beber água não tratada, se possível tomar água fervida, filtrada 

ou engarrafada. Pacientes de maior risco devem evitar contato com animais. 

A redução da exposição é possível para alguns patógenos, porém muitas doenças 

relacionadas a aids são causadas por patógeno ubiqüitários no ambiente e as infecções 

podem ocorrer por causa da exposição contínua, para estes casos é impraticável a 

aplicação desta orientação. Outras medidas profiláticas são mais importantes e 

necessárias. 

Nenhuma medida profilática é totalmente efetiva e cada intervenção envolvendo 

modificações ou mudanças de comportamento, imunizações ou profilaxias 

medicamentosas, tem inconveniências, toxicidade e custos e, portanto, precisam ser bem 

avaliadas e individualizadas. 

No estágio atual dos conhecimentos, a disponibilidade da HAART, o controle das 

infecções oportunistas e as facilidades de acesso aos serviços de saúde reduziram 

substancialmente a mortalidade e a morbidade dos pacientes com infecção pelo HIV, 

sendo que a profilaxia das infecções oportunistas, constitui um dos pilares de sustentação 

do tratamento dos pacientes com a infecção na fase avançada. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

Conforme Precauções Padrão, utilizar luvas de procedimento, avental, máscara e óculos 

protetores em situações de risco de contato com sangue e fluidos corpóreos. 
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Tabela 2 - PROFILAXIA DAS INFECÇÕES OPORTUNISTAS CAUSADAS POR VÍRUS EM PACIENTES ADOLESCENTES E ADULTOS COM INFECÇÕES PELO HIV. 

 

Citomegalia 

(CMV)* 

   Retinite comprovada • Ganciclovir IV 5-6mg/Kg/dia • Foscanert IV 90- 

120mg/Kg /dia 

 

Herpes simples 

 

   

 

Recidivas freqüentes e graves 

 

• Aciclovir VO 200mg 3x/dia ou 400mg 2x/dia 

 

•Famciclovir VO 250 mg 2x/dia 

•Valaciclovir VO 500mg 

    /dia 

 

Varicela/Zoster(V/Z) 

 

Não imunes contactantes de Varicela ou 

  

• Imunoglobulina antiVZ dentro de 
 

•Aciclovir VO 800 mg 

 Zoster  96 horas após contato 5x/dia por 7 dias 

 

Hepatite A 

 

Não imunes com doença hepática 

  

• Vacina para a hepatite A 

 

 crônica em especial por hepatites B ou 

C 

 (2 doses)  

 

Hepatite B 

 

Não imunes com AntiHBc negativo 

 

   

 

• Vacina para Hepatite B 

 

   (dose dupla e 4 tomadas)  

     

Gripe Todos os pacientes  

 

• Vacina anti-gripal 1x/ano  

* Há evidência de eficácia da profilaxia primária quando CD4 é igual ou menor que 50 Células e a sorologia anti CMV é positiva. Recomenda-se Ganciclovir oral 1,0g 3x/dia. Não indicada. 

Indicaçã
o 

Tratament
o Patógeno/Doenç

a Profilaxia 
Primária 

Profilaxia 
secundária 

1ª escolha Alternativa
s 
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TABELA 3 - PROFILAXIA DAS INFECÇÕES OPORTUNISTAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS E MICOBACTÉRIAS EM PACIENTES ADOLESCENTES E 

ADULTOS COM INFECÇÕES PELO HIV 

Patógeno/Doença Indicação  Tratamento  

 Profilaxia Primária Profilaxia secundária 1ª escolha Alternativas 

Mycobacterium tuberculosis 

 

Sensível a INH 

PPD-2u positivo  5mm; 

contato com TBC ativa; anergia 

cutânea em situações especiais* 

_ • Isoniazida VO 300 1x/dia + 

• Piridoxina VO 50 mg 1x/dia 

por 9 meses** 

• Rifampicina VO 600mg/dia + 

pirazinamida VO 2g/dia por 2 meses. 

• INH VO 900mg 2x por semana + 

piridoxina VO 100mg 2x por 

semana por 9 meses 

Resistente a INH PPD-2u positivo  5mm; 

contato com TBC ativa; anergia 

cutânea em situações especiais; 

exposição a bacilo resistente a 

INH 

_ • Rifampicina VO 600mg 

1x/dia+ Pirazinamida VO 

2g/1x/dia por 2 meses 

 

Multidroga resistente PPD-2u positivo  5mm; 

contato com TBC ativa; anergia 

cutânea em situações especiais; 

exposição a bacilo multidroga 

resistente 

_ • O esquema depende do perfil 

de resistência do bacilo do 

paciente fonte. 

 

Mycobacterium avium Complex _ Profilaxia secundária em todos os 

pacientes com infecção 

disseminada por M.avium 

complex até CD4 >100cel/mm3 e 

resposta a TARV 

• Claritromicina ***VO 500mg 

2x/dia + etambutol VO 

15mg/Kg 1xdia 

• Azitromicina VO 500mg 1xdia 

+ etambutol VO 15mg/Kg 

1xdia. 

Streptococus pneumoniae**** Todos _ • Vacina antipneumococia 23 

valente 

 

Haemophylus influenzae***** _    

* Antecedente de PPD-2u positivo sem quimioprofilaxia, cicatriz radiológica da TBC sem tratamento prévio. ** O MS do Brasil, através do Programa de DST/Aids recomenda por 

6 meses. 

*** Não indicada em gestantes 

**** Revacinar após 5 anos ou antes se o CD4 < 200 células/mm3 

***** Não indicada em adultos 

TBC .- Tuberculose . INH - Isoniazida. TARV - Terapêutica anti-

retroviral Não  

indicada 
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TABELA 4 - PROFILAXIA DAS INFECÇÕES OPORTUNISTAS CAUSADAS POR FUNGOS E PARASITAS EM PACIENTES ADOLESCENTES E ADULTOS COM 

INFECÇÕES PELO HIV 

Patógeno/Doença Indicação Tratamento  

 Profilaxia Primária Profilaxia secundária 1ª escolha Alternativas 

Candidiase  

 

Recidivas freqüentes ou graves de 

candidiase oral ou esofágica em 

pacientes em falência de 

TARV 

• Fluconazol VO 100 a 

200mg 1x/dia 

• Itraconazol VO 200mg 1x/dia 

Criptococose  

 

Cripotococose documentada 

prévia 

• Fluconazol VO 200mg 1x/dia • Itraconazol VO 200mg 1x/dia 

• Anfotericina B IV 50 mg IV 1a 3x/semana 

Histoplasmose  

 

Histoplasmose comprovada 

prévia 

• Itraconazol VO 200mg 2x/dia Anfotericina B IV 50mg 1x por semana 

Pneumocystis jirovecii* CD4  200. 

Candidiase orofaríngea. 

Doença definidora de 

aids 

História prévia de Pneumonia por 

P. jirovecii 

• SMX – TMP 

800+160mg 

1x/dia 

• SMX – TMP 800+160mg 3x/semana ou 

• Dapsona VO 50 mg 2x/dia ou 100mg 1x/dia ou 

• Dapsona VO 50 mg 1x/dia + pirimetamina VO 

50mg 1x/semana + ácido folínico VO 25 mg 

1x/semana 

• Dapsona VO 200 mg 1x/semana + pirimetamina 

VO 75mg 1x/semana + ácido folinico VO 25 mg 

ou 

• Pentamidina aerosol 300mg 1x/mês com Respigard 

II 

Toxoplasma gondii IgG antitoxoplasmose+ 

+ CD4 ≤ 200 

células/ml* 

Toxoplasmose Sist.Nervoso 

Central 

• Sulfadiazina VO 500-1000mg 2x/dia 

+ pirimetamina VO 25 mg 1x/dia + 

ácido folínico VO 15 mg 1x/dia. 

• Sulfadiazina VO 2g 3x/semana, + 

pirimetamina VO 50mg 3x/semana 

+ ácido folínico VO 15 mg 

3x/semana 

 

 • Pirimetamina VO 25mg 1x/dia + ácido folínico VO 

15mg 1x/dia + clindamicina VO 300mg 4x/dia. 

Isospora belli  

 

Diarréia crônica • SMX-TMP VO 800 + 160mg 1x/dia 

• SMX-TMF  VO 400 + 80 mg 1x/dia 

 

*A profilaxia primária antitoxoplasmose acompanha o mesmo esquema para a profilaxia por P jirovecii com exceção do uso da Pentamidina em aerosol, já que as demais drogas utilizadas também agem contra o T.gondii 
Não indicada 

TARV = Terapia anti-retroviral SMX-TMP = Sulfametaxazol Trimetoprim 
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TABELA 5 - RECOMENDAÇÕES E CRITÉRIOS PARA INÍCIO, SUSPENSÃO E REINÍCIO DE PROFILAXIAS DE DOENÇAS OPORTUNISTAS EM 

ADOLESCENTES E ADULTOS INFECTADOS PELO HIV 

Doença 

oportunista 

Início da profilaxia 

primária 

Suspensão da 

profilaxia primária 

Reinício da 

profilaxia primária 

Início da profilaxia 

secundária 

Suspensão da profilaxia 

secundária 

Reinício da 

profilaxia 

secundária 

Citomegalovirose, 

retinite 

— Sem indicação Sem indicação História prévia 

comprovada 

Contagem de linfócitos T-CD4+ >100- 

150céls/mm3 por >6 meses e ausência de 

evidência de doença ativa (exame 

oftalmológico regular) 

Contagem de 

linfócitos T- 

CD4+ <50 

céls/mm3 

Mycobacterium 

tuberculosis 

PPD  5mm ou contato 

com tuberculose ativa, 

anergia cutânea em 

situações especiais 

Não se aplica Não se aplica Não indicada Não se aplica Não se aplica 

 

Mycobacterium avium 

disseminado 

 

 

 

Não se aplica 

 

Não se aplica 

 

História comprovada 

de doença disseminada 

 

CD4>100 durante pelo menos 6 meses 

após o final de tratamento de 1 ano, na 

ausência de sintomas.* 

CD4<100 

cels/mm3* 

Histoplasmose — Sem indicação Sem indicação História prévia 

comprovada 

Não há dados suficientes para a 

interrupção 

Não se aplica 

 

Criptococcose 

 

— 

 

Sem indicação 

 

Sem indicação 

 

História prévia 

comprovada 

 

CD4>100-200 cels/mm3 por pelo menos 6 

meses após final do 

tratamento, sem sintomas * 

CD4<100 –200 

cels/mm3* 

 

Pneumonia por 

Pneumocystis 

jirovecii 

Contagem de linfócitos 

T-CD4+ <200 céls/mm3 

ou candidíase 

orofaríngea 

 

Contagem de linfócitos 

T-CD4+ >200 

céls/mm3 por 3 a 6 

meses 

 

Contagem de linfócitos 

T-CD4+ <200 

céls/mm3 

 

História prévia de 

pneumonia por P. 

jirovecii 

 

Contagem de linfócitos 

T-CD4+ >200 céls/mm3 por 3 a 6 

meses 

Contagem de 

linfócitos T- 

CD4+ <200 

céls/mm3 

Toxoplasmose IgG anti-Toxoplasma 

positivo e contagem de 

linfócitos T-CD4+ < 200 

céls/mm3 

Seguir os critérios para 

pneumonia por P. 

jirovecii, pois todos os 

agentes tem alguma ação 

com exceção da 

pentamida 

Seguir os critérios da 

pneumonia por P. 

jirovecii 

História prévia de 

neurotoxoplasmose 

CD4>200 cels/mm3 por pelo menos 6 

meses após final do tratamento, sem 

sintomas.* 

Contagem de 

linfócitos T- 

CD4+ <200 

céls/mm3* 

*Programa Nacional de DST/Aids 
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IV. Apresentação do quadro de metas para a área médica (por especialidades), compatível com 

as atividades do plano de trabalho. 

 

As metas propostas para funcionamento do HEMU, são as previstas em Edital de 

Chamamento 01/2021 - SES, incrementando a meta nos atendimentos de Urgência/Emergência em 

15%. 

 

QUADRO DE METAS - mês 

1. ATIVIDADE HOSPITALAR 

 1.1. Internação 1.411 

 1.1.1. Clínica Médica 263 

 1.1.2. Clínica Cirúrgica 1.397 

 1.1.3. Cirurgia ambulatorial 176 

2. CIRURGIAS ELETIVAS 

 2.1. Cirurgias Eletivas 793 

3. ASSISTÊNCIA À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 3.1. Atendimentos de Urgência / Emergência 2.415 

4. AMBULATÓRIO 

 4.1. Atividades de Ambulatório 5.225 

 4.1.1. Consultas Médicas (na atenção especializada) 2.000 

 4.1.2. Consultas Não Médicas 1.397 

 4.1.3. Pequenos procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais  

242 

 4.1.4. Consulta multiprofissional (na atenção 
especializada) 

2.000 

 4.1.5. Consulta médico-oncológica 528 

TOTAL 10.093 
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Metas de cirurgias ambulatoriais para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

– HEMU 

 

 

 

Metas de consultas ambulatoriais para o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

- HEMU 

 

 

 

Metas de atendimentos para o Hospital Dia do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu – HEMU 

 

 

 

V. Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de 

internação/enfermarias, UTI, CME e bloco cirúrgico. 

 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU passará a atender pacientes de 

média e alta complexidade e deve dispor de leitos de tratamento intensivo adulto. A UTI 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:  

Cirurgias Ambulatoriais 
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Cirurgia ambulatorial 176 2.112

Ambulatório
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Consulta médica na atenção especializada 2.000 24.000

Consulta multiprofissional na aprtenção especializada 2.000 24.000

Consulta médica oncológica 528 6.336

TOTAL 4.528 54.336

Exame
Meta 

mensal

Meta 12 

meses

Atendimentos 176 2.112
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 Proporcionar aos clientes em estado crítico uma melhor assistência, disponibilizada por 

pessoal diferenciado e apoiado por tecnologia avançada;  

 Reduzir a mortalidade e morbidade nos 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, as UTIs 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 que tenham possibilidade de se recuperar. Uma UTI deve seguir 

requisitos estabelecidos na RDC 07 de 24 de fevereiro de 2010, Portaria n° 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 Brasileiro de Gestão 

Compartilhada, serão implantados no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu protocolos 

assistenciais para a área de Enfermagem, que estão descritos a seguir: 

Nas UTI´s do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, o Instituto Brasileiro de 

Gestão Compartilhada implantará, perante o seu quadro interdisciplinar, o Programa 5S – 

Qualidade Total. 

O programa 5s é a base para a Qualidade Total, para melhorar a qualidade de vida do ser 

humano. Para conseguirmos produtos de qualidade precisamos ter qualidade no nosso ambiente de 

trabalho. O principal objetivo dos 5s é criar um ambiente digno de trabalho, onde o funcionário 

sinta-se bem consigo mesmo e com os demais, pois antes do produto vem o trabalhador. 

 

1º S – SENSO DE UTILIZAÇÃO 

Devemos separar o útil do inútil, eliminando tudo o que for desnecessário.  
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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. 

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, 
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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 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 

Dorothea 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: 
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 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. 

 

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 serão:  

 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. 
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Equipe de enfermagem nas UTI´s do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU: 

✓ Enfermeiro Coordenador de Setor 

✓ Enfermeiro Assistencial do Diurno 

✓ Enfermeiro Assistencial do Noturno 

✓ Técnicos de Enfermagem 

 

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;  
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 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; 

 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; 

 Prestar cuidados integrais aos pacientes sob sua responsabilidade, de acordo com a escala 

e distribuição dos mesmos, 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;  
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 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. 

 

 

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 Brasileiro de Gestão Compartilhada, entendendo a necessidade de manter 

atualizadas as recomendações para prevenção e controle das infecções, elaborou este Protocolo a 

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: 

 ARTIGOS: Compreendem instrumentais, objetos de natureza diversa, utensílios 

(talheres, louças e outros) e acessórios de equipamentos.  
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 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. Exemplo: termômetro clínico.  

 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. Exemplo: equipamentos respiratórios, anestesia e endoscópios.  

 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.  

 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. 

 

a) DESCONTAMINAÇÃO: É o processo de redução dos microrganismos de artigos e 

superfícies, tornando-os seguro para o manuseio. 

b) 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. 

c) 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 microrganismo no item submetido ao processo de 

esterilização é menor que um em um milhão. 

d) 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. 
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e) PRÉ-LIMPEZA: Remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.  

f) SUPERFÍCIES: compreende mobiliários, pisos, paredes, portas, tetos, janelas, 

equipamentos e demais instalações. 

 

A Central de Material e Esterilização – 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. 

 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 Brasileiro de Gestão 

Compartilhada, serão implantados no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 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; 
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 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 esterilização, 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;  

 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; 
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 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. 

 

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. 
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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 sujo as bancadas e 

superfícies antes e depois do término 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;  

 Com um pano embebido em álcool 70% friccionar por 30 segundos as superfícies já limpas;  



 

 

684  

 

 Organizar o setor e recolher o material. 

 

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;  

 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; 
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 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. 

 

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; 
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 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; 

 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 3 cm da borda, com uma largura de 1 cm 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  
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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;  

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 porta 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:  

✓ 01 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;  
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✓ 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;  

✓ 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; 
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✓ 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, guardá-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, 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. 

 

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); 
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✓ 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%. 

 

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; 
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✓ 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. 

 

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.  
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✓ 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. 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA BLOCO CIRÚRGICO / CENTRO 

CIRÚRGICO: 

 

O Centro Cirúrgico - CC compreende uma área crítica, de acesso restrito. 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 mantém 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 Obstétrico 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 Brasileiro de Gestão 

Compartilhada, serão implantados no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 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;  

✓ Cuidar dos materiais, equipamentos e do ambiente após sua remoção. 

 

Na sala de Administração do CC: 
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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. 

 

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; 
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➢ 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; 

➢ 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; 
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➢ 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; 

➢ 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);  
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➢ Fazer o levantamento de todos os indicadores previstos;  

➢ 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: CC - UTI e Anestesistas. 

 

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. 
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✓ 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;  

✓ 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;  
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✓ Ressuscitador manual (ambu) para adultos e pediátrico;  

✓ Negatoscópio;  

✓ Focos auxiliares;  

✓ Banquetas giratórias;  

✓ Umidificador de O2. 

 

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. 

 

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).   
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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;  

✓ 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; 
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✓ 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 transferi-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. 

 

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; 
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✓ 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%. 

 

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; 
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• Respirador; 

• Desfibrilador;  

• Eletrocardiógrafo;  

• Glicosímetro;  

• Pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido;  

• Bombas de Infusão;  

• Cadeira de rodas;  

• Foco (móvel) clínico. 

 

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; 
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- 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 do paciente, do ambiente, etc. 

 

• Técnicos de Enfermagem 

- Revisar e repor os materiais necessários; 

- Prestar os cuidados conforme prescrição médica; 

- 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. 

 

FLUXO DA RPA: 

A continuidade da assistência de enfermagem ocorre com o encaminhamento do paciente da sala 

de cirurgia para a REC pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem.  
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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 

preexistentes, classificação do estado físico, medicamentos em uso, antecedentes anestésico 

cirúrgicos, possíveis complicações no intraoperatório 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 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. 
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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. 

 

Alta do Paciente na RPA: 

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; 
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✓ 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. 

 

VI. Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de 

ambulatório, hospital dia e emergência. 

 

ROTINAS POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA DE AMBULATÓRIO: 

O Ambulatório do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu prestará assistência 

aos pacientes egressos do Hospital, bem como usuários provenientes da Atenção Básica, com 

consultas nas seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Ortopedia/Traumatologia, Neurocirurgia, 

Cirurgia Vascular e Traumatologia Pediátrica. Também atenderá a especialidade não médica de 

Bucomaxilofacial. 
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Equipe de Enfermagem do Ambulatório do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu: 

✓ Enfermeiro Coordenador do Setor 

✓ Enfermeiro Assistencial 

✓ Técnicos de Enfermagem 

✓ Auxiliar Administrativo 

 

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO AMBULATÓRIO: 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

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; 

- 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. 

 

Técnicos de Enfermagem 
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- 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; 

- 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. 

 

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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PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM PARA A ÁREA DA EMERGÊNCIA 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Será implantada a Sistematização da Assistência de Enfermagem em todos os setores do 

Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu, 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. 

 

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 deem 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. 

 

VII. Expressar estrutura de chefia e número de pessoas de cada clínica, incluindo serviços de 

enfermagem e outras áreas da saúde, assim como o tipo de vínculo com o hospital. 

 

Estrutura de Chefias: 

Chefias Médicas: Cada especialidade médica possuirá uma chefia que responderá pelo serviço. 

Chefias de Enfermagem: A UTI conforme legislação possuirá um responsável exclusivo. As 

demais unidades possuirão um único responsável. 

Chefia da Fisioterapia: O serviço possuirá um único responsável para todas as  áreas. 
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UNIDADE QTDE PROFISSIONAL VÍNCULO 

Clínica Médica 15 Enfermeiro CLT 

44 Técnico de Enfermagem CLT 

02 Fisioterapeuta CLT 

 

Clínica 

Cardiológica 

09 Enfermeiro CLT 

25 Técnico de Enfermagem CLT 

02 Fisioterapeuta CLT 

 

Clínica Cirúrgica 

06 Enfermeiro CLT 

18 Técnico de Enfermagem CLT 

02 Fisioterapeuta CLT 

Clínica Ortopédica 06 Enfermeiro CLT 

18 Técnico de Enfermagem CLT 

03 Fisioterapeuta CLT 

UTI Adulto  05 Enfermeiro CLT 

21 Técnico de Enfermagem CLT 

04 Fisioterapeuta CLT 

UTI PEDIÁTRICA 04 Enfermeiro CLT 

12 Técnico de Enfermagem CLT 

04 Fisioterapeuta CLT 

UTI NEONATAL 04 Enfermeiro CLT 

12 Técnico de Enfermagem CLT 

04 Fisioterapeuta CLT 

 

VIII. Horários de atividade de urgência e emergência, distinguindo entre presença física de 

médico especialista e médico geral e médicos que atendem chamadas (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. 
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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. 

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. 

 

ESPECIALIDADE PLANTÃO 12 H 

( 07H-19H E 19H -7H) 

SOBREAVISO 

CIRURGIÃO GERAL X  

CLÍNICA MÉDICA X  

ANESTESIA X X 

ORTOPEDIA X  

CARDIOLOGISTA X  

RADIOLOGISTA X X 

DEMAIS ESPECIALIDADES X X 

 

 

IX. Descrição da organização das unidades de internação(enfermarias), salas de cirurgias, 

pronto socorro/pronto atendimento e ambulatórios. 

 

A Unidade de Internação é o conjunto de dependências destinadas à acomodação do 

paciente internado e à prestação dos cuidados necessários ao atendimento específico que a 

enfermagem oferece, ajudando para uma breve reabilitação e ao seu reingresso à sociedade. 
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Objetivos da Unidade 

 

✓ Receber o paciente no setor, procurando familiarizá-lo com o ambiente, fornecendo todas 

as indicações necessárias para que ele esteja consciente da sua situação, dos serviços que 

lhe serão prestados, dos   direitos que tem e das obrigações que deve colocar em prática, 

enquanto estiver internado; 

✓ Planejar as atividades de enfermagem, proporcionando o perfeito atendimento às 

necessidades básicas dos pacientes; 

✓ Proporcionar condições e ambiente que facilitem o restabelecimento dos pacientes; 

✓ Registrar as atividades desenvolvidas, as queixas e observações dos Pacientes e do período 

de trabalho, nos seus respectivos locais, conforme rotina estabelecida. 

 

Competência do Serviço 

✓ Dar ao paciente o direito de viver e morrer com dignidade e respeito, e promover assistência 

ao paciente e à sua família, de acordo com suas necessidades individuais; 

✓ Prover assistência de enfermagem ao paciente, por meio da utilização racional de 

procedimentos, normas e rotinas, bem como, de tratamentos terapêuticos específicos de 

enfermagem, num contexto multiprofissional; 

✓ Prover condições de continuidade de assistência de enfermagem, visando a manutenção 

da assistência dentro dos padrões pré-estabelecidos; 

✓ Prover apoio emocional e psicológico, para identificar as necessidades  individuais do 

paciente e  de sua família; 

✓ Acompanhar as mudanças e implementar novos conceitos relativos aos   papéis dos 

membros da equipe de assistência de enfermagem. 

 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

A UTI é um serviço de internação para pacientes críticos, portadores de instabilidade 

hemodinâmica, distúrbios metabólicos graves, que necessitem de intervenção cirúrgica. 
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Esses pacientes requerem atenção médica e de enfermagem permanente, com pessoal 

técnico e profissional especializado, com equipamentos específicos e tecnologias destinadas ao 

diagnóstico e tratamento. 

 

Objetivo do Serviço 

 

✓ Atender ao parâmetro de qualidade que assegure, a cada paciente, o direito à sobrevida, 

assim como, à garantia, dentro dos recursos tecnológicos existentes, da manutenção da 

estabilidade de seus parâmetros vitais; 

✓ Expor o paciente ao mínimo risco, decorrente dos métodos propedêuticos e  do próprio 

tratamento em relação aos benefícios obtidos. 

✓ Proporcionar assistência integral e personalizada aos clientes considerando suas 

necessidades biopsicossomáticas. 

✓ Manter a unidade em condições de atendimento normal e de emergência, com pessoal, 

material e equipamentos adequados. 

✓ Manter a unidade equipada controlando os gastos no uso de materiais, medicamentos e 

equipamentos. 

✓ Manter sigilo profissional e conduta ética com todo o pessoal das Unidades   de Terapia 

Intensiva, a fim de manter um clima de trabalho seguro e harmonioso. 

✓ Promover o melhor padrão de atendimento, pelo estímulo à equipe ao constante 

desenvolvimento técnico-científico, viabilizando oportunidades de evolução nas funções e 

crescimento dentro das especialidades; 

✓ Promover a qualificação dos profissionais da enfermagem na instituição, por meio da 

educação contínua/permanente, tendo em vista a melhoria na qualidade do atendimento; 

✓ Colaborar com estudos e pesquisas científicas de profissionais de outras áreas, auxiliando-

os em suas necessidades; 

✓ Contribuir com Escolas de Enfermagem e outras Instituições Educacionais na   formação 

dos profissionais; 

✓ Participar como membro ativo de comissões existentes na Instituição sempre que os 

assuntos sejam pertinentes à enfermagem, ou a ela relacionados; 



 

 

720  

 

✓ Oferecer segurança e condições ambientais, que facilitem e agilizem a recuperação. 

 

 

A unidade de terapia intensiva conta com profissionais de fisioterapia exclusivos para o 

atendimento. 

 

SALAS DE CIRURGIA 

A Unidade do Centro Cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas, bem como, à 

recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata do paciente. 

O HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE DE URUAÇU possui 8(oito) salas 

cirúrgicas, mais o Centro Obstétrico, com 4 (quatro) salas.  

 

 

Objetivos do Serviço: 

✓ Dar assistência integral e eficiente ao paciente no pré e pós operatório, tendo em 

vista a identificação e satisfação de necessidades e problemas específicos 

✓ Adotar medidas e meios que visem a prevenção decomplicações      e/ou acidentes no pré e 

pós-operatório; 

✓ Cooperar para um desenvolvimento afetivo de ato operatório propiciando segurança ao 

paciente e a equipe cirúrgica; 

✓ Planejar e avaliar a assistência no transoperatório, contribuindo para a assistência integral 

do paciente e a redução de riscos cirúrgicos. 

 

Competência do Serviço: 

✓ Manter em perfeitas condições de funcionamento as salas cirúrgicas, oferecendo um 

ambiente seguro de trabalho para equipe e o paciente; 

✓ Planejamento e avaliação da assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório, 

contribuindo para a assistência integral do paciente e reduzindo os riscos cirúrgicos; 

✓ Zelar para que ninguém adentre ao Centro Cirúrgico, sem estar devidamente paramentado, 

ou saia dele com as roupas específicas da Unidade, para que se evite qualquer tipo de 
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contaminação; 

✓ Receber os pacientes para cirurgias, exigindo que sejam acompanhados do  prontuário, para 

sua completa identificação antes do início do ato cirúrgico; 

✓ Manutenção de registros sobre as ocorrências do Centro Cirúrgico e anotações devidas para 

o perfeito controle de cirurgias; 

✓ Preparo rigoroso do ambiente e material necessário na unidade, bem como, a 

responsabilidade por seu uso, reposição e solicitação de manutenção, para o enfermeiro 

coordenador, quando necessário. 

 

 

PRONTO SOCORRO/PRONTO ATENDIMENTO 

 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu não possui serviço de Emergência, 

para efeito de edital, apresentamos a descrição deste. 

O Serviço de Urgência e Emergência aos usuários referenciados e demanda espontânea, 

atenderá aos pacientes em tempo integral, ou seja, 24h por dia em todos os dias da semana. 

Na Unidade de Emergência, o profissional da enfermagem deve procurar prestar cuidado 

terapêutico, tendo sempre a humanização da assistência como padrão, de forma a respaldar a sua 

atuação dentro dos princípios éticos, e que sua intervenção seja sustentada por tecnologia da melhor 

qualidade possível, correspondendo ao avanço científico, valorizando a qualidade de vida do ser 

humano. 

Utiliza-se o acolhimento do usuário por classificação de risco, e não por ordem de chegada, 

priorizando o atendimento por gravidade do caso, conforme protocolo pré-estabelecido, em 

consonância com as orientações do Programa Nacional de Humanização-PNH. 

 

Objetivos do Serviço 

 Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a morbi- mortalidade e as 

sequelas incapacitantes, para tanto, é preciso garantir os elementos necessários para um sistema 

de atenção de emergência, considerando recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e 

materiais, de modo a assegurar uma assistência integral, com qualidade adequada e contínua. 
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AMBULATÓRIO 

Serão disponibilizadas consultas ambulatoriais, nas especialidades de Traumato- ortopedia, 

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Cardiologia, a usuários egressos do próprio hospital, após 

pactuação com o hospital, no limite da capacidade operacional do ambulatório. 

O serviço contará também com enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliar 

administrativo. 

O atendimento ambulatorial funcionará das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Atendendo: 

− Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso; 

− Interconsulta; 

Consultas subsequentes (retornos). 

 

Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede ao 

Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade.  

Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhado   pela 

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

atendimento a especialidade referida. 

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

outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição. 

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

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

quanto as subsequentes das interconsultas. 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu possui serviço de Urgência e 

Emergência, com 07 box, mas este não será contado para efeitos de mensuração de metas.  

O Serviço de Urgência e Emergência aos usuários referenciados e demanda espontânea, 

atenderá aos pacientes em tempo integral, ou seja, 24h por dia em todos os dias da semana. 

Na Unidade de Emergência, o profissional da enfermagem deve procurar prestar cuidado 

terapêutico, tendo sempre a humanização da assistência como padrão, de forma a respaldar a sua 

atuação dentro dos princípios éticos, e que sua intervenção seja sustentada por tecnologia da melhor 

qualidade possível, correspondendo ao avanço científico, valorizando a qualidade de vida do ser 

humano. 
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Utiliza-se o acolhimento do usuário por classificação de risco, e não por ordem de chegada, 

priorizando o atendimento por gravidade do caso, conforme protocolo pré-estabelecido, em 

consonância com as orientações do Programa Nacional de Humanização-PNH. 

 

Objetivos do Serviço 

 

Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a morbi- mortalidade e as 

sequelas incapacitantes, para tanto, é preciso garantir os elementos necessários para um sistema 

de atenção de emergência, considerando recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e 

materiais, de modo a assegurar uma assistência integral, com qualidade adequada e contínua. 

 

AMBULATÓRIO 

 

Serão disponibilizadas consultas ambulatoriais, nas especialidades de traumato- ortopedia, 

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Cardiologia, a usuários egressos do próprio hospital, após 

pactuação com o hospital, no limite da capacidade operacional do ambulatório. O serviço contará 

também com enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliar administrativo. O atendimento 

ambulatorial funcionará das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Atendendo: 

 

✓ Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso; 

✓ Interconsulta; 

✓ Consultas subsequentes (retornos). 

 

Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede ao 

Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade. 

Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhado   pela 

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

atendimento a especialidade referida. 

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

outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição. 
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Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em 

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

quanto as subsequentes das interconsultas. 

 

X. Compatibilização da proposta de trabalho com as diretrizes da SES. 

Considerando a Política de Saúde do Estado de Goiás, o Instituto Brasileiro de Gestão 

Compartilhada -IBGC manterá vínculo direto com a SES, para apresentação de prestação de contas 

mensal. Os documentos produzidos nortearão a tomada de decisão conjunta, a partir da 

apresentação e avaliação dos   indicadores de desempenho e de perfil de atendimento do Hospital 

Estadual e Maternidade de Uruaçu. 

A gestão do HEMU será de responsabilidade do IBGC, porém toda tomada de decisão 

relativa à mudança de perfil de atendimento, novos investimentos   ou mudança de diretrizes 

do contrato de gestão ocorrerão em comum acordo entre as partes, com o objetivo de ampliar, com 

qualidade, o atendimento a população local. 

 As ações do IBGC,junto à SES,tendo em vista a melhoria continuada dos serviços e dos 

indicadores de atendimento à população,pelo HEMU,constituem-se compromisso inalienável. Os 

programas implantados no estado e que terão, de alguma forma, a participação do HEMU, serão 

monitorados e adaptados à necessidade do Estado de Goiás, conforme condições e orçamento  

apresentado pela SES. 

 

XI. Descrição de como o proponente irá estabelecer a contrarreferência com atenção primária 

e com outros hospitais. Nesse caso, apresentar um plano de implementação, estabelecendo 

prazos, meios, fluxos etc. 

O Sistema de Referência e de Contrareferência de casos, visa a assistência integral às 

necessidades de saúde da população. 

Referência constitui-se ato de encaminhamento de um paciente atendido em um 

determinado estabelecimento de saúde a outro, de maior complexidade. A Referência se realizará 

sempre após a constatação de insuficiência de capacidade resolutiva e segundo normas e 

mecanismos preestabelecidos. O encaminhamento dá-se com todas as informações necessárias ao 

atendimento do paciente (formulário com resumo da história clínica, resultado de exames 
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realizados, suposição diagnóstica etc.). Providencia-se o agendamento prévio, como garantia de 

atendimento do paciente  na unidade para a qual este foi encaminhado. 

A Contrareferência é o ato de encaminhamento de um paciente ao estabelecimento de 

origem,  que o referiu, após resolução da causa responsável pela Referência. A Contrareferência 

do paciente será acompanhada da de informações necessárias ao seguimento ou acompanhamento 

do paciente no estabelecimento de origem, juntamente com seus familiares, para que seja atendido 

nas suas necessidades básicas de saúde. 

Os pacientes que necessitem de avaliações especializadas, recursos diagnósticos e 

terapêuticos não disponíveis na unidade, devem ser, após o atendimento médico com estabilização 

do quadro clínico, registrados, via sistema de informações na Central de Regulação de Leitos, para 

transferência. Deverá ser emitida solicitação/relatório médico, buscando a transferência com 

garantia de recursos e de recebimento do paciente pela unidade de destino. Deve haver retaguarda   

hospitalar previamente pactuada com fluxos e mecanismos de transferência explicitados de forma 

clara.  

A Central de Regulação fará a seleção, indicação, regulação e transferência do paciente até 

os leitos da Instituição Prestadora. Caso estes leitos não estejam disponíveis ou não tenham o perfil 

assistencial contratualizado/conveniado, estes pacientes deverão ser transferidos a outros hospitais 

da rede pública ou complementar, a serem determinados pela Central Estadual de Regulação. As      

instituições que ainda não dispõem de contratualização ou convênio de leitos hospitalares com a 

SES, deverão contratualizá-los ou conveniá-los, obedecendo às necessidades do município de 

Uruaçu, considerando seu perfil assistencial. Nos casos de instituições já contratualizadas ou 

conveniadas com o município, serão respeitados os planos operativos pactuados. Deve-se levantar 

a possibilidade de aditivação dos contratos ou convênios entre Instituição Prestadora e a SES, para 

acréscimo de serviços, quando de interesse de ambas as partes. 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU deve contar com pactuação 

adequada na rede de saúde para realização de exames diagnósticos e atendimentos especializados 

de que não disponha. Deve existir mecanismo de Referência e de Contrareferência com a rede 

hospitalar, com a rede básica: ambulatórios, unidades básicas de saúde (UBS) e Programas Saúde 

da Família (PSF) do Distrito Sanitário onde se encontra, permitindo o adequado acompanhamento 

dos pacientes, após o atendimento no hospital e sua inserção, não apenas na atividade curativa, 
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como também, em  atividades de promoção e prevenção da saúde. Estas pactuações serão definidas 

pela SES e cumpridas pela instituição contratada.  

Em caso de necessidade de transferência para outra unidade hospitalar ou para sua 

residência, o paciente deve ter a garantia de transporte por meio de ambulância, seja ela do tipo 

UTI ou convencional, situação definida pelo profissional médico responsável pelo paciente. Em 

caso de falta absoluta de recursos necessários para o paciente em    outros hospitais da rede 

municipal ou demora na transferência pela regulação, o paciente não poderá ser impedido de 

permanecer nas dependências do HEMU, até que esteja disponível o recurso mais adequado. 

 A implantação da contrareferência para os serviços já existentes, com a Atenção Primária 

e outros estabelecimentos assistenciais de saúde será mantida, conforme demanda atual. Os demais 

serviços a serem implantados, conforme a demanda necessária, será implantada em comum acordo 

com a Secretaria Estadual da Saúde do Estado de Goiás-SES/GO. 
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IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS 

I. Instruções para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e 

rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima. 

 

A demanda por serviços sociais é cada vez mais crescente diante das múltiplas expressões 

da questão social resultante das redefinições no mundo do trabalho. Nesse contexto, urge que o 

Serviço Social desenvolva propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 

direitos. Portanto, é nessa perspectiva, que o Serviço Social, ao buscar uma sintonia com a atual 

forma de gerenciamento, com novas exigências e conceitos, tem por desafio precípuo redescobrir 

alternativas e possibilidades para o trabalho profissional nesse cenário e traçar horizontes para 

formulação de propostas que façam frente às diversas demandas que são apresentadas no nosso 

cotidiano. 

 

O Serviço Social tem como missão: 

Prestar assistência social de forma integral, desenvolvendo ações educativas de saúde e de 

cidadania que contribuam para uma melhor qualidade de vida da clientela atendida, além de 

favorecer o ensino, extensão e a formação profissional. 

 

Estrutura organizacional 

 

O Setor de Serviço Social subordina-se à Diretoria Administrativa do hospital, tendo como 

função programar, coordenar, operacionalizar e supervisionar projetos sócio- educativos da área de 

sua abrangência. 

 

Horário de funcionamento 

 

O serviço funcionará de segunda à sábado, das 8h às 18h. 

 

Coordenação do serviço 
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A Coordenação do Serviço Social será exercida exclusivamente por assistente social 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. 

Dimensionamento de Pessoal 

COLABORADORES QTDE CH VINCULO 

Assistente Social 02 30 h CLT 

 
 

Atribuições 

✓ Participar na formulação da política social da Instituição, contribuindo para a humanização 

hospitalar, de forma a beneficiar o paciente na utilização dos serviços prestados; 

✓ Assessorar o Diretor técnico-administrativo no âmbito de Serviço Social; 

✓ Representar o serviço nas atividades e reuniões da instituição; 

✓ Intermediar junto à Direção os assuntos inerentes à dinâmica do serviço; 

✓ Elaborar escala e enviar cópias para os setores de pessoal e nutrição; 

✓ Elaborar escalas de férias para o pessoal em exercício; 

✓ Requerer material permanente e de consumo; 

✓ Coordenar as reuniões setores; 

✓ Elaborar relatórios de custos mensais; 

✓ Elaborar relatórios das atividades do setor (mensal e anual); 

✓ Promover o intercâmbio entre a instituição e o curso de Serviço Social da cidade, 

fomentando o desenvolvimento das atividades em ensino, pesquisa e extensão; 

✓ Interagir com as demais coordenações para melhor viabilização dos processos 

institucionais; 

✓ Representar a Instituição em fóruns, congressos ou seminários em atividades inerentes ao 

Serviço Social; 

✓ Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados em seu 

âmbito administrativo; 

✓ Avaliar com a equipe de colaboradores o desempenho do Serviço Social nas diversas 

unidades da Instituição; 

✓ Delegar atividades à equipe de colaboradores do Serviço Social. 
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Normas e Rotinas 

✓ O Assistente Social receberá o plantão ao final do turno; 

✓ O plantonista que assumir deverá proceder à leitura do relatório do plantão anterior para: 

a) Tomar conhecimento dos casos pendentes; 

b) Dar encaminhamento aos casos em processo de resolução; 

c) Verificar a existência de algum óbito não resolvido, existindo, dar prioridade e proceder de 

acordo com o procedimento operacional padrão para resolução de óbito hospitalar. 

 

Realizar visita à enfermaria da emergência coma finalidade de: 

a) Identificar a paciente, visando conhecer os motivos a sua internação, inteirando- se junto à equipe 

interdisciplinar sobre a conduta a ser dada ao caso; 

b) Esclarecer a paciente sobre os procedimentos a serem adotados; 

c) Realizar abordagens educativas individuais ou grupais. 

d) Identificar pacientes de alta hospitalar e quando necessário informar aos respectivos familiares 

com a finalidade de agilizar a remoção; 

 

Atendimento a familiares ou responsáveis com a finalidade de: 

a) Orientá-los acerca da rotina e dinâmica da unidade, estabelecendo um elo entre a equipe 

interdisciplinar e a família; 

b) Sensibilizar os familiares sobre a importância e necessidade da doação de sangue; 

c) Orientar familiares quanto às normas e regulamentos do hospital; 

d) Comunicar óbito aos familiares e orientá-los quanto às providências cabíveis de acordo com o 

procedimento operacional padrão para resolução de óbito hospitalar. 

e) Entendimento com a equipe interdisciplinar sobre o estado de saúde das pacientes, 

coletando informações para posterior entendimento com familiares; 

f) Manter contato telefônico com familiares, notificando a admissão da paciente no hospital, 

quando solicitado; 

 

Resolução do óbito (providências): 
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✓ Quando a família deseja realizar o funeral, mas não dispõe de condições financeiras para 

tal: 

✓ a família, de posse da declaração de óbito, será encaminhada pelo Serviço Social a uma 

Instituição Governamental (Centros Comunitários do Estado) ou Unidade de Abrigo (dias 

não úteis) para obtenção do auxílio funeral que compreende traslado, urna, mortalha e 

registro de óbito. É ainda fornecida a guia de sepultamento, que ficará de posse da funerária 

conveniada; 

✓ feito esse procedimento, a família retornará ao Serviço Social juntamente com o funcionário 

da funerária. Nesse momento, o Assistente Social solicitará o contínuo, o qual devera 

conduzi-los ao velório para proceder à liberação do corpo; 

caso a família não disponha de jazigo, o sepultamento será feito no Cemitério Público XXXXX (a 

ser definido posteriormente). 

 

Quando a família deseja realizar o funeral com recursos próprios: 

✓ os familiares, de posse da declaração de óbito, deverão ser encaminhados pelo Serviço 

Social, a um cartório, onde será efetuado o registro de óbito e a obtenção da guia de 

sepultamento gratuitamente. Posteriormente, retornarão ao Serviço Social para proceder à 

liberação do corpo. 

 

Paciente com causa-mortis não definida: 

✓ o óbito ocorrendo após 24 horas de internamento da paciente, o corpo será encaminhado ao 

Serviço de Patologia para realização da necropsia e posterior expedição da declaração de 

óbito; 

✓ caso os familiares demonstrem resistência para o referido procedimento, o Serviço Social 

esclarecerá da necessidade deste, tendo em vista que a obtenção da declaração de óbito só 

será possível mediante a realização da necropsia. 

✓ o óbito ocorrendo com menos de 24 horas de internamento da paciente, o Serviço Social 

orientará a família a dirigir-se à Delegacia de plantão a fim de obter a guia de 

encaminhamento para o Instituto Médico Legal – IML, órgão que deverá fazer a remoção 

do corpo e, posteriormente, a realização da necropsia para fornecimento da declaração de 
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óbito. 

 

 

II. Instruções para o funcionamento da equipe multiprofissional social com especificação de 

estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima. 

 

São atribuições do Nutricionista-HEMU 

✓ Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar os S.A. 

✓ Prestar assistência nutricional aos pacientes e funcionários  

✓ Previsão, requisição, seleção, compra e conferência, recebimento e distribuição de gêneros, 

utensílios e equipamentos 

✓ Levantamento, mapas (mensais e anual), relatórios e determinação do custo operacional 

✓ Controle do material de consumo, racionalização do trabalho e aumento da produtividade  

✓ Segurança dos comensais, segurança pessoal e dos equipamentos, utensílios e materiais.  

 

CARGA HORÁRIA:44h 

HORÁRIO: de segunda a sexta-feira 

 

NORMAS E ROTINAS DO NUTRICIONISTA 

✓ Receber o plantão e ler o livro de ocorrências; 

✓ Verificar no Sistema Vitae as atualizações de pacientes por clínica: admissões e saídas 

(altas, óbitos, transferências internas) e atualizar o mapa do nutricionista e do lactário;  

✓ Providenciar prescrição dietética e rotulagem de dieta enteral para aquelas que foram 

liberadas ou de pacientes transferidos de clínica; 

✓ Solicitar ao lactário pendências de dieta oral ou enteral com liberação por prescrição 

médica; 

✓ Realizar Visita Nutricional aos pacientes, sendo que a prioridade são as admissões, 

reavaliações do dia e pacientes sob risco nutricional, além das intercorrências sinalizadas 
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pela equipe multiprofissional, observando aceitação da dieta, sua infusão e tolerância, 

preferências, alergias, hábitos culturais e religiosos ligados à alimentação, intercorrências 

tanto em pacientes em dieta oral quanto em enteral ou parenteral;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo 

cordial e empático com todas suas demandas;  

✓ Realizar Avaliação e anamnese nutricionais de admissão;  

✓ Realizar Triagem de risco nutricional, conforme pactuado; 

✓ Reavaliar os pacientes conforme pactuado;  

✓ Realizar a prescrição dietética conforme prescrição médica de dieta; • Para a prescrição 

dietética, considerar além da prescrição médica de dieta a admissão médica e de 

enfermagem, considerar interconsultas, exames marcados, realizar a análise técnica da 

prescrição que é a observação de todos os itens da prescrição médica e, também, 

informações colhidas na visita nutricional;  

✓ Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os 

procedimentos complementares à prescrição dietética;  

✓ Registrar em prontuário dos pacientes a prescrição dietética, modificações de conduta em 

função de intercorrências, a evolução nutricional e orientações de alta realizadas;  

✓ Compor equipe multidisciplinar e participar efetivamente das reuniões do Time de 

Liderança e visitas multiprofissionais; 

✓ Discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação da saúde do 

paciente;  

✓ Realizar orientação nutricional de alta para domicílio de pacientes em dieta enteral, 

estendendo-a aos cuidadores, familiares ou responsáveis, quando couber. Caso seja 

sinalizado pelo fonoaudiólogo inviabilidade de alimentação por via oral ou se em 07 dias 

após a admissão na clínica não tiver tido início ao desmame da dieta enteral; • Realizar 

orientação nutricional de alta para domicílio de pacientes em dieta oral espessada, 

estendendo-a aos cuidadores, familiares ou responsáveis, quando couber;  

✓ Orientar pacientes, acompanhantes e equipe multiprofissional acerca das normas 

institucionais caso seja necessário; 

✓ Quantificar a necessidade de dieta oral e repassar para a terceirizada de refeições; 
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✓ Produzir lista de dietas especificadas e repassar para a terceirizada de refeições; 

✓ Manter mapa do nutricionista e do lactário sempre atualizados quanto ao paciente internado, 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO CIRURGIÃO DENTISTA 

✓ prevenir, diagnosticar e tratar as manifestações bucais de doenças sistêmicas, assim como, 

os problemas de origem odontogênica, nos indivíduos hospitalizados.  

✓ Internar e atender pacientes que necessitem de resguardo hospitalar para atendimentos 

cirúrgico-odontológico. 

✓ desenvolver ações preventivas de higiene bucal, até que ocorra o atendimento especializado 

para tratamento de mucosites, infecções, doenças autoimunes, dentre outros que se 

manifestam nas regiões bucais e peribucais. 

✓  

OBS: O serviço de odontologia do HEMU atenderá às demandas gerais do hospital, nos 

diversos setores como: UTIs, Clínicas e Ambulatório, atendimento odontológico para bebês, 

gestantes e puérperas no alojamento conjunto, cirurgias de Pessoas deficientes  e realizará 

capacitações para a equipe (educação permanente em saúde). 

 

CARGA HORÁRIA:20h 

Horário: de segunda a sexta-feira, no período matutino. 

 

Normas e rotinas do cirurgião dentista 

✓ atendimento, orientação e tratamento eletivo das demandas em saúde bucal apresentadas 

pelos pacientes internados 

✓ realização de procedimentos curativos, paliativos e preventivos, além de orientar e 

contrarreferenciar as demandas competentes à atenção básica e secundária. 

✓ focar no cuidado ao paciente cuja doença sistêmica possa ser fator de risco para 

agravamento e ou instalação de doença bucal, 

✓ participação nas decisões da equipe multiprofissional, incluindo internação, diagnóstico, 

solicitação de exames, prescrição, intervenção odontológica, acompanhamento e alta, sendo 
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responsável por tomada de decisão em intervenção na cavidade bucal em consonância com 

essa equipe 

✓ realização de registro e acesso em prontuário do paciente, em consonância com as 

normativas do hospital - internar, atender e dar alta aos pacientes que necessitem de 

resguardo hospitalar para atendimento cirúrgico-odontológico 

✓ orientações acerca das ações em saúde bucal e supervisão da equipe sob sua 

responsabilidade 

✓ participação de comissões institucionais. 

✓ atendimento de pacientes portadores de necessidades especiais referenciados (SISREG) 

para o nível terciário de atenção em odontologia conforme a publicação “Saúde Bucal no 

SUS – 2018”: 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO FISIOTERAPEUTA HEMU: 

✓ Determinar diagnóstico, prognóstico e tratamento fisioterapêutico, por meio da realização 

de avaliação física e cinesiofuncional dos sistemas cardiorrespiratório e neuro-musculo-

esquelético; 

✓ Assistir no momento de admissão hospitalar do paciente, sendo que em sua presença é 

responsável pela instalação do suporte ventilatório e desobstrução de vias aéreas, caso 

necessário; 

✓ Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva;  

✓ Promover desmame ventilatório e extubação; 

✓ Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; 

✓ Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, 

fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório, 

incluindo, se necessário, a aspiração de vias aéreas superiores e inferiores; 

✓ Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio mecanoterapêutico, 

termoterapêutico, crioterapêutico, eletroterapêutico, entre outros; 

✓ Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar 

e executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos 

clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade e autonomia; 
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✓ Assistir no trabalho de parto, com exercícios que estimulem a descida do bebê, e com 

métodos de analgesia não farmacológicos, para diminuição da dor durante o trabalho de 

parto. 

✓ Prevenir agravos relativos ao puerpério, cuidados com o recém-nascido e disfunções do 

assoalho pélvico relacionado à gestação. 

✓ Determinar as condições de alta fisioterapêutica hospitalar, bem como os devidos 

encaminhamentos; 

Compõe a equipe de Fisioterapia no HEMU um total de 32 profissionais. 

 

HORÁRIO: de segunda a sexta-feira 

CARGA HORÁRIA: 30horas semanais 

 

 

Normas e rotinas -fisioterapeuta -HEMU 

 

✓ Ao iniciar plantão matutino analisar a ocorrência de Fisioterapia do dia anterior a fim de 

averiguar intercorrências gerais;  

✓ Analisar criticamente as intercorrências iniciais de urgência ao assumir o plantão, 

implementando ações imediatas;  

✓ Participar e auxiliar a equipe na parada cardiorrespiratória, intubação e traqueostomia;  

✓ Verificar junto ao enfermeiro plantonista sobre agendamento de transporte de paciente 

crítico para realizar exames de acordo com protocolo de transporte seguro;  

✓ Realizar avaliação Fisioterapêutica em até 24 horas da admissão ou prescrição de 

Fisioterapia;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo 

cordial e empático com todas suas demandas;  

✓ Verificar no sistema intranet do HEMU se há prescrição para fisioterapia de pacientes 

admitidos recentemente;  

✓ Verificar de imediato junto ao enfermeiro plantonista sobre coleta de aspirado traqueal e 

prosseguir com a coleta assim que assumir o plantão, sempre registrando na ocorrência de 
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Fisioterapia e prontuário do paciente sobre a coleta;  

✓ Registrar na ocorrência de Fisioterapia e prontuário os casos de insucesso na coleta de 

amostra para aspirado traqueal mesmo após tentativas de coleta descritas no memorando 

Nº 8/2018;  

✓ Preceder ao atendimento a análise das gasometrias, exames de imagem e outros exames 

complementares dos pacientes no referido setor precedente ao atendimento. Assim como 

realizar os cálculos necessários para ajuste de ventilação (PaO2 ideal, FR ideal, FiO2 ideal 

etc.);  

✓ Realizar plano terapêutico de acordo com as informações coletadas nos exames e avaliação 

inicial, buscando levar em consideração as indicações e contraindicações;  

✓ Priorizar atendimentos dos pacientes mais críticos para os menos críticos, assim como 

realizar os atendimentos de acordo com a necessidade de cada paciente 

(motora/respiratória); 

✓ Nas primeiras 24 horas de admissão do paciente em janela de tempo para tratamento 

trombolítico (< 4,5h do início dos sintomas) realizar atendimento prioritário quanto a 

fisioterapia respiratória de acordo com necessidade clínica do paciente e aspiração de vias 

aéreas superiores se necessário; 

✓ Após 24 horas de trombólise prosseguir com avaliação fisioterapêutica do paciente, realizar 

atendimento de Fisioterapia respiratória e motora de acordo com a clínica do paciente;  

✓ Realizar a mobilização precoce em pacientes portadores de AVC em fase aguda desde que 

não apresentem nenhuma contraindicação ou estejam em trombólise;  

✓ No caso de paciente fora da janela realizar atendimento de fisioterapia motora e respiratória 

de acordo com a necessidade clínica do paciente;  

✓ Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, 

fortalecimento muscular, mobilização precoce, recondicionamento cardiorrespiratório e 

suporte ventilatório do paciente crítico ou potencialmente crítico;  

✓ Avaliar e monitorar a instituição do suporte de ventilação não invasiva;  

✓ Aspiração traqueal será realizada pelo fisioterapeuta, quando este a considerar necessária, 

imediatamente após a realização de sua conduta fisioterapêutica, mas que deve ser 

priorizada como técnica comum a todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado 
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ao paciente, não sendo atribuição exclusiva do Fisioterapeuta; 

✓ Aplicar o protocolo de mobilização precoce sempre que possível a fim de otimizar a 

funcionalidade do paciente;  

✓ Realizar transporte de paciente crítico para realizar exames e transferências internas de 

acordo com protocolo de transporte seguro. Nos casos de transferência interna será 

recomendado repassar um resumo clínico do paciente para colega do setor na qual paciente 

será transferido;  

✓ Avaliar diariamente os pacientes aptos para realizar TRE (Teste de Respiração Espontânea) 

ou desmame da ventilação mecânica mediante os seguintes critérios obrigatórios: A) 

Resolução da causa da insuficiência respiratória; B) Índice de Oxigenação (PaO2/FiO2) ≥ 

150 mmhg ou SATO2 ≥ 90% com FiO2 ≤ 40% e PEEP ≤ 5 cmH2O; pH ≥ 7,25; C) 

Estabilidade hemodinâmica (ausência ou mínima dose de droga vasoativa, de preferência, 

em desmame); D) Capacidade de iniciar esforços inspiratórios;  

  

*Critérios adicionais: Hb ≥ 8 a 10 mg/dL, Temperatura ≤ 38 a 38,5 ºC e alertar ou despertar com 

facilidade:  

✓ Avaliar diariamente os pacientes aptos para realizar desmame da ventilação mecânica 

prolongada seguindo o protocolo da Instituição;  

✓ Avaliar diariamente os pacientes aptos para decanulação seguindo o protocolo da 

Instituição;  

✓ Avaliar e realizar a titulação da oxigenoterapia quando necessário;  

✓ Avaliar diariamente os pacientes aptos para desmame de oxigenioterapia; 

✓ Averiguar registros na ocorrência de Fisioterapia e encaminhar, caso necessário, a demanda 

administrativa para coordenação de Fisioterapia; 

✓ Participar ativamente do planejamento da assistência de Fisioterapia e da formulação de 

planos de ações na busca de qualificar o serviço;  

✓ Garantir a continuidade do Plano Terapêutico do paciente;  

✓ Participar ativamente da visita multiprofissional com plano terapêutico gerencial do dia e 

pontuando condutas primordiais de cada paciente, assim como participar da reunião do time 

de liderança do setor; 
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✓ Realizar orientações diárias para equipe de enfermagem no tocante a oxigenioterapia, 

ventilação mecânica, protocolo de desmame e extubação, assim como a retirada do paciente 

da ventilação mecânica prolongada e desmame de traqueóstomo seguindo os protocolos 

institucionais;  

✓ Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar 

e executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos clientes/ 

pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do paciente crítico ou potencialmente 

crítico; 

✓ Preencher rotineiramente as fichas de Fisioterapia (Ficha de ventilação mecânica e 

protocolo de mobilização precoce) nos prontuários dos pacientes, assim como registrar na 

evolução conduta realizada no atendimento de cada paciente e as intercorrências;  

✓ Verificar pressão do cuff e preencher check-list de prevenção de pneumonia associada à 

ventilação mecânica nos turnos da manhã e tarde;  

✓ Realizar avaliação de admissão de cada paciente admitido no setor e preencher ficha de 

Admissão Fisioterapêutica;  

✓ Preencher e manter atualizado o sistema de drive da Fisioterapia: ocorrência de Fisioterapia, 

Protocolo de mobilização precoce, registro diário de ventilação mecânica e produtividade; 

✓ Prescrever alta da Fisioterapia mediante avaliação criteriosa da condição cinético-funcional 

e pneumofuncional do paciente;  

✓ Emitir relatório de alta para os pacientes que necessitem de assistência Fisioterápica pós-

alta hospitalar;  

✓ Durante o plantão matutino de 6h, será realizado a passagem de plantão do Fisioterapeuta 

da manhã para colega da tarde repassando todas as informações pertinentes de cada 

paciente, registrando a passagem de plantão em ocorrência de Fisioterapia. No caso do 

plantão vespertino, o Fisioterapeuta realizará passagem de plantão para equipe de 

enfermagem noturna repassando as informações pertinentes de cada paciente;  

✓ Na UTI COVID, ao final do plantão diurno será realizada a passagem de plantão para colega 

do noturno. repassando todas as informações pertinentes de cada paciente, registrando a 

passagem de plantão em ocorrência de Fisioterapia. Assim como colega do noturno 

realizará mesmo procedimento para passagem de plantão para colega do diurno neste setor;  
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✓ Realizar checagem do ventilador mecânico durante montagem do leito para admissão e se 

possível trocar os circuitos de ventiladores mecânicos quando necessário;  

✓ Seguir os protocolos institucionais e zelar para seu fiel cumprimento.  

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO FONOAUDIÓLOGO 

✓ Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, 

prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e 

audição, deglutição, bem como em aperfeiçoamentos dos padrões da fala e da voz. (Lei Nº 

6.965, de 9 de dezembro de 1981). 

 

 ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA HEMU 
 
✓ Materno Infantil 

Atuação fonoaudiológica com gestantes, puérperas e lactantes orientando quanto à 

amamentação, cuidados com as mamas, posições corretas para amamentar, ordenha manual, dentre 

outras. 

Atuação fonoaudiológica neonatal no alojamento conjunto, UCI neonatal e UTI Neonatal, 

Clínica Pediátrica e UTI Pediátrica, realizando avalição, habilitação e reabilitação das estruturas 

do Sistema Sensório Motor Oral, bem como de suas funções. 

Discussões de casos clínicos com equipe multidisciplinar. 

✓ Adulto 

Atenção ao paciente com distúrbio da deglutição (avaliação, reabilitação e gerenciamento) 

em todas as clínicas (Médica e Cirúrgica) e UTI adulto. Avaliação no leito das alterações de 

linguagem adquiridas por distúrbios neurológicos e avaliação clínica vocal. Discussões de casos 

clínicos com equipe multidisciplinar. 

 

✓ Triagem Auditiva Neonatal (TANs) e Teste da Linguinha – Ambulatório 

As Triagens Auditivas Neonatais e os Testes da Linguinha são realizados via ambulatorial, 

após o 8º dia do nascimento da criança. Na população indígena, são realizados durante a internação, 

no próprio alojamento conjunto. 
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CARGA HORÁRIA:20 h 

HORÁRIO: de segunda a sexta-feira 

 

NORMAS E ROTINAS FONOAUDIÓLOGO 

Conferir diariamente o prontuário, antes do atendimento dos pacientes, 

observando: laudo médico, intercorrências, prescrições médicas, exames e as evoluções 

da equipe multiprofissional; 

✓ Conferir prescrições médicas do dia para fonoaudiologia;  

✓ Realizar a busca ativa dos pacientes em risco de disfagia orofaríngea e solicitar inclusão na 

prescrição médica; 

✓ Participar da passagem de plantão, informando os achados fonoaudiológicos, sempre que 

possível;  

✓ Discutir o caso com a equipe multiprofissional antes de iniciar os atendimentos; • Preparar 

material para atendimento dos pacientes; 

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas; 

✓ Solicitar ou buscar alimento no lactário para avaliação da deglutição e terapias diretas;  

Preparar o alimento com espessante conforme a padronização;  

✓ Realizar atendimento fonoaudiológico (avaliação, terapia e gerenciamento) prezando a 

segurança do paciente e qualidade da assistência;  

✓ Obedecer período 24h para avaliar pacientes em trombólise e 48h para pacientes extubados;  

✓ Caso necessite, realizar TCA (Teste do corante azul) e/ou TCAM (Teste do corante azul 

modificado) registrando resultados no protocolo de avaliação, prontuário e ocorrência; 

✓ Realizar teste da orelhinha e linguinha nos bebês nascidos no hospital antes da alta; 

✓ Promover transição de via de alimentação em recém-nascidos ou lactente obedecendo à 

coordenação sucção/respiração/ deglutição, respeitando ritmo e frequência; 

✓ Definir via de alimentação segura sem comprometimento da terapia nutricional e 

medicamentosa;  

✓ Realizar orientação quanto alimentação segura para os pacientes que foram admitidos no dia;  
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✓ Informar a evolução fonoaudiológica dos pacientes após os atendimentos para equipe 

multiprofissional;  

✓ Avaliar deglutição dos pacientes em protocolo PRAS em até 24h e registrar no Check-list;  

✓ Informar a equipe multiprofissional os pacientes que estão em risco de broncoaspiração;  

✓ Colaborar, junto à equipe na indicação de colocação e retirada de via alternativa de alimentação, 

quando classificado o risco de alimentação via oral;  

✓ Informar a nutrição o volume do alimento e consistência que são seguros para o paciente 

seguindo a padronização das consistências;  

✓ Informar ao técnico de enfermagem a utilização de manobras protetivas durante alimentação, 

caso o paciente necessite;  

✓ Ensinar o acompanhante as manobras facilitadoras da deglutição, caso o paciente necessite 

utilizá-las durante a refeição;  

✓ Manter a organização da unidade; 

✓ Orientar a equipe multiprofissional sobre os cuidados a serem prestados em situações especiais;  

✓ Ser cortês com todos os profissionais, acompanhantes e pacientes;  

✓ Prezar pela qualidade e humanização da assistência prestada; 

✓ Preencher e salvar no drive as ocorrências diárias;  

✓ Evoluir no prontuário todos os pacientes que foram atendidos;  

✓ Preencher as planilhas dos indicadores; 

✓ Capacitar técnicos de enfermagem quanto à forma segura de ofertar o alimento para o paciente; 

✓ Capacitar a equipe multiprofissional sobre alimentação segura, atuação fonoaudiológica no 

ambientehospitalar e causas e consequências da disfagia orofaríngea para o paciente; 

✓ Participar da Visita Multidisciplinar e round diário; 

✓ Definir e acompanhar metas no Plano Terapêutico;  

✓ Participar do Time de Liderança; 

✓ Comunicar o fonoaudiólogo do setor que o paciente está sendo transferido quanto avaliação, 

terapia realizada, evolução e particularidades do caso; 

✓ Entregar relatório e realizar orientações de alta. 
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SÃO ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO 

✓ Atender às demandas de pacientes, familiares e/ou responsáveis tendo em vista  o bem-estar 

físico e emocional dos indivíduos envolvidos na relação de produção de saúde e de cuidado; 

✓ Promover intervenções direcionadas à relação do paciente com o adoecer, com a hospitalização 

e com as repercussões emocionais que emergem neste processo. 

 

O serviço contempla atendimentos nas seguintes unidades do HEMU: Alojamento 

Conjunto, Centro Obstétrico e Pronto Atendimento Ginecológico e Obstétrico, Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica e Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto, Unidade de Clínica Médica e Unidade de Atenção Psicossocial. 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:30h 

Horário: de segunda a sexta-feira 

 

 

NORMAS E ROTINAS PSICOLOGIA -HEMU 

✓ Verificar diariamente censo hospitalar do dia anterior e do dia presente para buscar informações 

pertinentes ao serviço; 

✓ Realizar visita diária aos leitos ocupados nas unidades e/ou realizar contato com as equipes 

multidisciplinares para verificar encaminhamentos (da equipe ou demanda própria) para 

avaliação psicológica;  

✓ Profissional da equipe responsável pelo paciente registra solicitação de interconsulta no PEP, 

enfatizando os critérios de prioridade para atendimento psicológico;  

✓ Abordar o solicitante a fim de conhecer e compreender o motivo do encaminhamento (demanda 

do atendimento);  

✓ Realizar análise de prontuário do paciente visando caracterização dos dados clínicos e 

conhecimento sobre histórico prévio da internação;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas; 
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✓ Avaliar o estado físico e condição do paciente para o atendimento, de acordo com a gravidade 

do caso e idade do paciente;  

✓ Realizar avaliação psicológica com o paciente/cuidador, na qual são colhidos ou checados os 

dados de identificação e anamnese, objetivando também estabelecer o rapport (vínculo) com o 

paciente e identificar as demandas psicológicas para acompanhamento;  

✓ Caso seja identificado demanda para acompanhamento psicológico de paciente e/ou cuidador 

ou familiar, planejar o seguimento dos atendimentos a partir da junção das informações 

relevantes colhidas com o paciente, familiares e equipe assistencial;  

✓ Realizar os atendimentos psicológicos de acordo com a demanda apresentada, através de escuta 

e intervenções psicológicas. Os atendimentos serão realizados respeitando a receptividade do 

paciente e o processo de vínculo terapêutico;  

✓ Registrar no prontuário multiprofissional as informações que sejam pertinentes e orientadoras 

das ações da equipe assistencial, no sentido de promover a qualidade da comunicação 

interdisciplinar;  

✓ Dar retorno à equipe multiprofissional sobre aspectos que possam ter impacto no planejamento 

de cuidados do paciente; 

✓ Compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando 

B o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber 

de preservar sigilo;  

✓ Realizar os atendimentos psicológicos de acordo com a demanda apresentada, através de escuta 

e intervenções psicológicas; 

✓ Realizar encaminhamentos internos (setores do hospital) ou externos (serviços de saúde mental), 

quando necessário;  

✓ Grupos educativos/ terapêuticos;  

✓ Realizar reuniões, semanalmente, com os acompanhantes e pacientes, possibilitando espaços de 

informação e reflexão, fortalecendo-os para o acesso à saúde como direito e autoconhecimento. 

✓ Integração com a equipe assistencial  

✓ Compor equipe multidisciplinar e participar efetivamente das reuniões do Time de Liderança e 

reuniões/rounds multiprofissionais, discutindo com a equipe sobre a problemática do paciente, 

interpretando a situação social do mesmo, resguardando as informações sigilosas.  
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ATRIBUIÇÕES ASSISTENTE SOCIAL-HEMU 

✓ Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais 

do paciente e trabalhador, para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social, 

com foco na promoção da saúde; 

✓ Realizar acolhimento aos usuários (pacientes, famílias e acompanhantes) e a rede de apoio social 

nas Unidades de Internação; 

✓ Atender e acompanhar sistematicamente os usuários (pacientes, famílias e acompanhantes) que 

estão internados, fortalecendo vínculos, identificando demandas, realizando orientações e/ou 

encaminhamentos necessários para Rede de Atendimento Social; 

✓ Identificar a situação sociofamiliar (habitacional, trabalhista e previdenciária) dos usuários 

(pacientes e famílias) com vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a 

formulação de estratégias de intervenção, na perspectiva de torná-las sujeitos do processo de 

promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

✓ Prestar atendimento aos familiares, compreendendo que a família vivencia juntamente com o 

paciente seu processo de saúde e doença. 

✓ Realizar contato e/ou visitas institucionais à Rede de Apoio e de Proteção Social do usuário 

(paciente e família), quando necessário, para viabilidade de encaminhamentos formalizados, 

favorecendo processos de referência e contrarreferência; 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:30h 

HORÁRIO: de segunda a sexta-feira 

 

NORMAS E ROTINAS -ASSISTENTE SOCIAL-HEMU 

✓ Verificar livro de ocorrência do Serviço Social e planilhas em drive de pendências para conferir 

se houve registros no plantão anterior e dar seguimento para resolução e/ou acompanhamento 

destas durante todo o plantão; 

✓ Verificar no Sistema Vitae as admissões e saídas dos pacientes de cada unidade de internação 

para realizar avaliação social, pesquisa de satisfação, acompanhamento social e outras 

intervenções necessárias; • Realizar visitas diárias aos pacientes internados, para verificar 
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necessidade de novas intervenções do Serviço Social e reforçar as orientações sobre as normas 

e rotinas da instituição; 

✓ Prestar orientações aos pacientes e familiares quanto aos direitos sociais, trabalhistas e/ou 

previdenciários;  

✓ Estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde;  

✓ Discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação da saúde do paciente;  

✓ Efetivar o acompanhamento familiar de pacientes respaldados pela legislação e analisar com a 

equipe assistencial aqueles que apresentarem necessidades de acompanhante;  

✓ Identificar problemas de adaptação quanto à rotina hospitalar e oferecer maiores 

esclarecimentos, quando necessário;  

✓ Estimular a doação de sangue ou hemoderivados com os familiares e/ou grupos de referência 

do paciente;  

✓ Realizar encaminhamentos à rede de saúde e/ou socioassistencial durante o acompanhamento 

ou na alta hospitalar aos pacientes das unidades de internação;  

✓ Compor equipe multiprofissional e participar efetivamente das reuniões do time de liderança e 

visitas/reuniões/rounds multiprofissionais, discutindo com a equipe sobre a problemática do 

paciente, interpretando a situação social do mesmo, resguardando as informações sigilosas;  

✓ Acompanhar as saídas hospitalares para:  

A) Aplicar questionário da pesquisa de satisfação, se necessário;  

B) Contactar familiares ou pessoa de referência do paciente para comunicar a alta hospitalar, 

quando necessário; 

 C) Contactar o município de origem, para solicitar transporte, quando necessário;  

✓ Fornecer Termo de Responsabilidade para alta a pedido e realizar as orientações necessárias ao 

paciente e/ou responsável, após esclarecimentos do médico assistente sobre os riscos do paciente 

interromper o tratamento hospitalar; 

✓ Realizar atendimentos aos pacientes em situação de vulnerabilidade e/ou risco sociais, 

preencher Ficha de Notificação Interpessoal/Autoprovocada para os casos de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências, e encaminhar aos órgãos competentes; 

✓ Realizar grupos ou reuniões com pacientes, acompanhantes e/ou familiares, possibilitando 

espaços de informação e reflexão, fortalecendo-os para o acesso à saúde como direito; 
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✓ Intervir junto aos conflitos emergentes referentes à convivência entre acompanhantes, pacientes 

e equipe assistencial, no interior das dependências hospitalar, definindo condutas de resolução 

junto com os envolvidos; 

✓ Registrar os atendimentos sociais no prontuário físico e eletrônico, com objetivo de formular 

estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto às informações 

sociais dos usuários, resguardadas as informações sigilosas. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

✓ Dispensar medicamentos, de forma segura e oportuna, é uma das atribuições principais de uma 

Farmácia Hospitalar.  

✓ Prestar Assistência Farmacêutica. 

✓ Responsabiliza-se por todo o ciclo do medicamento, desde a sua seleção (ativos e fornecedores), 

armazenamento, controles, até o último momento, a dispensação e o uso pelo paciente. 

✓ Responsável, dentro da unidade de saúde, pela orientação aos pacientes internos e ambulatoriais, 

buscando cooperar na eficácia do tratamento, redução dos custos. 

 

OBS:  A Farmácia Hospitalar tem abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa e 

desenvolve atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares às unidades hospitalares. Voltando-se, também, 

para o ensino e a pesquisa, funcionando como campo de aprimoramento profissional. 

 

NORMAS E ROTINAS DO FARMACÊUTICO 

 

GERENTE DE FARMÁCIA 

✓ Verificar o cumprimento das atividades que compõem o Núcleo de Assistência Farmacêutica 

(Central de Abastecimento Farmacêutico, Central de dispensação, Central de Produção e 

Distribuição, Central de Saneantes, Farmácias Satélites e Farmácia Clínica); 

✓ Gerenciar o processo institucional de controle de validade e prevenção de perdas dos insumos;  

✓ Acompanhar processo de programação e aquisição de insumos com base nos relatórios 

instituídos (indicador de cobertura de estoque, ponto de reposição, gerenciamento de itens, 
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gerenciamento de AFs);  

✓  Gerenciar processo de recebimento, armazenamento, controle de estoque e distribuição de 

insumos;  

✓ Supervisionar e auditar as atividades da farmácia clínica;  

✓  Supervisionar e auditar as atividades de supervisão farmacêutica e dispensação; 

✓ Acompanhar cumprimento dos itens atendidos por contrato;  

✓ Coordenar Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

✓  Participar das comissões institucionais;  

✓ Elaborar e acompanhar indicadores do serviço;  

✓ Elaborar interação de processo entre clientes internos e externos;  

✓ Acompanhar cumprimento das interações de processo;  

✓ Promover o conhecimento e execução da política de qualificação de fornecedores da instituição; 

✓ Gerenciar eventos da folha: absenteísmo, turnover, concessão de horas extras e movimentação 

de pessoal;  

✓ Orientar e promover a eficácia do trabalho dos colaboradores, mediante aplicação periódica de 

avaliação de desempenho e feedback funcional;  

✓ Acompanhar, junto ao RH, deliberações/ desdobramentos da Comissão de Avaliação do 

Desempenho e Competência; 

✓ Promover a saúde do trabalhador, articulando-se com SESMT e CIPA;  

✓ Realizar elaboração e discussão do relatório de custos do serviço; 

✓ Realizar emissão e análise do relatório financeiro do serviço;  

✓ Realizar investigação e elaborar planos de ação para os eventos notificados; 

✓ Participar das reuniões do colegiado gestor;  

✓ Planejar e elaborações para melhorias do serviço; 

✓ Elaborar manuais, rotinas, POP’s e documentos técnicos; 

✓ Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

COORDENADOR DA CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) 

✓ Ao iniciar a rotina de trabalho verificar as pendências resolução e organização das demandas;  

✓ Verificar autorização de faturamento em aberto no sistema GERCOMP para acompanhamento 
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de entrega e avaliação de cancelamento;  

✓ Realizar análise de estoque crítico semanalmente com base nos relatórios disponíveis no sistema 

almox (indicadores de cobertura de estoque, ponto de reposição);  

✓ Emitir solicitações de compra de itens de curva Z e YA com cobertura menor que 10 dias e sem 

previsão de abastecimento;  

✓ Acompanhar prazo de entrega das autorizações de faturamento em aberto, para tomada de 

decisões em parceria com o gerente do serviço; • Acompanhar consumo dos itens de contrato;  

✓ Monitorar insumos com validade e elaborar estratégias para prevenção de perdas por validade;  

✓ Emitir boletim de contingência de insumos com estoque crítico na unidade toda quinta-feira; 

✓ Realizar análise de estoque e solicitação de reposição a cada 15 dias; 

✓ Realizar abertura de compras locais conforme ponto de reposição;  

✓ Realizar a abertura e acompanhamento de compras de medicamentos não padronizados; 

✓ Acompanhar comprar locais diretas e emergências; 

✓ Acompanhar o processo de entrega de notas fiscais ao NAF; 

✓ Realizar parecer técnico de insumos;  

✓ Supervisionar as atividades dos auxiliares de farmácia II;  

✓ Supervisionar as boas práticas de armazenamento de insumos; 

✓ Acompanhar a inclusão e exclusão de medicamentos e produtos para a saúde encaminhadas para 

Comissão de Padronização e adequar ações para o abastecimento da unidade; 

✓ Realizar treinamentos estratégicos;  

✓ Realizar medidas de prevenção de perdas por validade, através do remanejamento entre as 

unidades do ISGH e do serviço de farmácia; 

✓ Participar da Política de Qualificação de Fornecedores; 

✓ Acompanhar movimentação de estoque para realização de empréstimos; 

✓ Elaborar relatório mensal relacionado às entradas e saídas de empréstimo para avaliação da 

gerência e ciência da DGA; 

✓ Acompanhar os itens em quarentena, buscando a resolução de pendências; 

✓ Acompanhar e supervisionar os inventários semestrais;  

✓ Avaliar e discutir indicadores de desempenho;  

✓ Elaborar planos de ação; 
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✓ Supervisionar as contagens de estoque, investigar e solucionar as divergências encontradas;  

✓ Realizar revisão e divulgação dos procedimentos operacionais padrão; 

✓ Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

FARMACÊUTICO DA CAF 

✓ Ao iniciar a rotina de trabalho verificar as pendências resolução; 

✓ Verificar os itens pendentes em quarentena para resolução;  

✓ Informar o fornecedor as não conformidades identificadas no recebimento;  

✓ Acompanhar e auditar das atividades do auxiliar de farmácia I no processo de etiquetagem; 

✓ Acompanhar atividades de o auxiliar de farmácia I na manipulação e diluição de saneantes e 

degermantes;  

✓ Supervisionar o controle de temperatura das unidades da Central de Abastecimento 

Farmacêutico e solicitar assistência a Engenharia Clínica (conservadora de vacinas/ 

termohigrômetro) e Manutenção (refrigeradores);  

✓ Acompanhar limpeza diária e terminal na Central de Abastecimento Farmacêutico conforme 

mapa; 

✓ Garantir as boas práticas de recebimento e armazenamento de insumos; 

✓ Supervisionar as ações voltadas ao controle de validade e prevenção de perdas dos insumos; 

✓ Responder e acompanhar remanejamento entre as unidades;  

✓ Realizar e atualizar o endereçamento de insumos conforme padronização; 

✓ Acompanhar o consumo de medicamentos de alto custo e curva Z;  

✓ Garantir o descarte correto conforme PGRSS;  

✓ Investigar notificações de queixa técnica e desvio de qualidade;  

✓ Realizar treinamentos estratégicos; 

✓ Supervisionar as atividades dos auxiliares de farmácia II;  

✓ Realizar medidas de prevenção de perdas por validade, através do remanejamento entre as 

unidades do ISGH e do serviço de farmácia; • Acompanhar e supervisionar os inventários 

semestrais;  

✓ Avaliar e discutir indicadores de desempenho; 

✓ Participar da Política de Qualificação de Fornecedores;  
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✓ Realizar dupla checagem da movimentação de entrada de notas fiscais; 

✓ Realizar investigação de queixas técnicas relacionadas a materiais médico-hospitalares; 

✓ Acompanhar o cumprimento das interações de processo entre clientes ( CPD, CME e Nutrição); 

✓ Acompanhar os processos de recebimento e distribuição de OPME, assim como a emissão de 

autorização de faturamento e envio de notas fiscais para o Núcleo Administrativo Financeiro;  

✓ Elaborar planos de ação; 

✓ Proceder avaliação do check-list de avaliação de boas práticas;  

✓ Supervisionar as contagens de estoque, investigar e solucionar as divergências encontradas;  

✓ Realizar revisão dos procedimentos operacionais padrão; 

✓ Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

SUPERVISÃO FARMACÊUTICA 

✓ Ao iniciar plantão verificar nas unidades da Central de Produção e Distribuição, Central de 

Dispensação e Farmácias Satélites as pendências resolução;  

✓ Verificar as devoluções e realizar auditoria para as justificativas: não administrado pela 

enfermagem (antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos) e recusa do paciente.  

✓ Sinalizar o farmacêutico clínico quando houver recusa do paciente;  

✓ Verificar o controle de temperatura das unidades da Central de Produção e Distribuição, Central 

de Dispensação, Farmácias Satélites e Unidades de Internação;  

✓ Preencher drive de registro de divergências identificadas durante a conferência de 

medicamentos (Central de Dispensação); 

✓ Proceder o recolhimento e substituição de medicamentos e materiais médicos hospitalares com 

validade expirada; 

✓ Auditar a reposição e validade dos medicamentos e materiais médico-hospitalares dos carros de 

urgência conforme distribuição;  

✓ Supervisionar as atividades dos auxiliares de farmácia;  

✓ Proceder avaliação do check-list de supervisão farmacêutica, conforme cronograma;  

✓ Proceder auditoria da separação e dispensação de medicamentos, conforme cronograma; 

✓ Preencher drive de registro da atividade e arquivar formulário da pasta específica; 

✓ Realizar treinamentos estratégicos; 
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✓ Avaliar e discutir indicadores de desempenho;  

✓ Elaborar planos de ação; 

✓ Realizar notificação no sistema de eventos, quando observado não conformidade ou quase falha; 

✓ Supervisionar as contagens de estoque, investigar e solucionar as divergências encontradas; 

✓ Verificar e investigar os medicamentos não atendidos por prescrição eletrônica; 

✓ Conferência dos medicamentos e materiais médico-hospitalares fracionados ou etiquetados;  

✓ Realizar dupla checagem na administração de Nutrição Parenteral;  

✓ Realizar revisão dos procedimentos operacionais padrão;  

✓ Acompanhar e supervisionar os inventários semestrais;  

✓ Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA I 

 

CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

✓ Ao iniciar plantão na Central de Produção e Distribuição realizar passagem de plantão e verificar 

pendência do turno anterior; 

✓ Realizar o controle de temperatura dos refrigeradores e do ambiente nos três turnos de trabalho; 

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura;  

✓ Realizar atendimento do Centro de Imagem; 

✓ Realizar contagem diária nos três turno de trabalho dos medicamentos pertencentes a portaria 

344/98; 

✓ Realizar atendimento dos setores de apoio, conforme cronograma;  

✓ Realizar abastecimento e movimentação de estoque dos insumos para unidades de internação;  

✓ Realizar reposição de unidades satélites (UTI e Centro Cirúrgico) e Central de Dispensação, 

conforme cronograma; 

✓ Realizar fracionamento de medicamentos e materiais médicos;  

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  

✓ Realizar cobertura das atividades da Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico e UTI, para refeições 

e repouso; 

✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma; 
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✓ Realizar revisão do controle de validade dos carros de urgência, maleta de endoscopia e 

colonoscopia, no dia 15 de cada mês;  

✓ Manter organizado os registros; 

✓ Realizar reposição do estoque nas cestas, prateleiras e bins; 

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS); 

✓ Sinalizar itens com estoque crítico; 

✓ Recolhe itens com validade crítica na última quinta-feira do mês;  

✓ Realizar a dispensação de vacinas para unidades UTI/UCI Neo e Clínica Obstétrica. 

 

CENTRAL DE DISPENSAÇÃO 

✓ Ao iniciar plantão na Central de Distribuição realizar passagem de plantão e verificar pendência 

do turno anterior; 

✓ Realizar o controle de temperatura dos refrigeradores e do ambiente nos três turnos de trabalho;  

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura; 

✓ Realizar contagem diária nos três turno de trabalho dos medicamentos pertencentes a portaria 

344/98;  

✓ Realizar entrega e conferência das prescrições com a equipe de enfermagem dos medicamentos 

do turno;  

✓ Registrar e corrigir divergências encontradas, conforme formulário;  

✓ Realizar aviamento e separação das prescrições destinadas às unidades de internação; 

✓ Realizar movimentação de estoque por código de barras;  

✓ Realizar conferência interna das prescrições destinadas às unidades de internação e segregar 

para o próximo turno de trabalho; 

✓ Realizar ronda de abastecimento, controle de temperatura, abastecimento dos medicamentos se 

necessário nas unidades de internação; 

✓ Realizar ronda de abastecimento e controle de validade de medicamentos multidose e 

almotolias;  

✓ Realizar devolução dos medicamentos devolvidos no turno;  

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  

✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma;  
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✓  Realizar revisão do controle de validade dos carros de urgência e maleta de transporte , no dia 

15 de cada mês; 

✓ Manter organizado os registros; 

✓ Realizar reposição do estoque nas cestas, prateleiras e bins; 

✓ Manter estoque e organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS);  

✓ Sinalizar itens com estoque crítico nos próximos 3 meses;  

✓ Recolhe itens com validade crítica na última quinta-feira do mês;  

✓ Ao término das atividades do turno, iniciar as atividades do turno posterior ou realizar contagem 

de estoque. 

 

FARMÁCIA SATÉLITE - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

✓ Ao iniciar plantão na Farmácia Satélite da UTI realizar passagem de plantão e verificar 

pendência do turno anterior; 

✓ Realizar o controle de temperatura dos refrigeradores e do ambiente nos três turnos de trabalho; 

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura; 

✓ Realizar contagem diária nos três turno de trabalho dos medicamentos pertencentes a portaria 

344/98;  

✓ Realizar entrega e conferência das prescrições com a equipe de enfermagem dos medicamentos 

do turno; 

✓ Conferir e dispensar os medicamentos potencialmente perigoso e psicotrópicos, somente até 30 

minutos antes do aprazamento; 

✓ Registrar e corrigir divergências encontradas, conforme formulário;  

✓ Realizar aviamento e separação das prescrições destinadas às unidades de internação; 

✓ Realizar movimentação de estoque por código de barras; 

✓ Realizar e registrar dupla conferência dos medicamentos potencialmente perigosos; 

✓ Realizar conferência interna das prescrições destinadas às unidades de internação e segregar 

para o próximo turno de trabalho;  

✓ Realizar ronda de abastecimento nas unidades de internação;  

✓ Realizar ronda de abastecimento e controle de validade de medicamentos multidose e 

almotolias; 
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✓ Realizar devolução dos medicamentos devolvidos no turno;  

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  

✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma; 

✓ Realizar revisão do controle de validade dos carros de urgência e maleta de transporte, no dia 

15 de cada mês;  

✓ Manter organizado os registros;  

✓ Realizar reposição do estoque nas cestas, prateleiras e bins;  

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS);  

✓ Sinalizar itens com estoque crítico nos próximos 3 meses;  

✓ Recolhe itens com validade crítica na última quinta-feira do mês; 

✓ Ao término das atividades do turno, iniciar as atividades do turno posterior ou realizar contagem 

de estoque. 

 

FARMÁCIA SATÉLITE - CENTRO CIRÚRGICO GERAL 

✓ Ao iniciar plantão na Farmácia Satélite da CCG realizar passagem de plantão e verificar 

pendência do turno anterior; 

✓ Realizar o controle de temperatura dos refrigeradores e do ambiente nos três turnos de trabalho;  

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura;  

✓ Realizar contagem diária nos três turno de trabalho dos medicamentos pertencentes a portaria 

344/98; 

✓ Preparar os carros de procedimentos e kit de psicobox para o atendimento de cirurgias; 

✓ Realizar conferência e abastecimento dos carros de procedimentos e kit de psicobox;  

✓ Realiza movimentação de estoque por requisição o consumo individual dos itens consumidos 

no procedimento; 

✓ Realizar movimentação de estoque por código de barras para o atendimento da prescrição da 

Sala de Recuperação Anestésica; 

✓ Realizar e registrar dupla conferência dos medicamentos potencialmente perigosos; 

✓ Realizar ronda de abastecimento nas unidades de internação;  

✓ Realizar devolução dos medicamentos devolvidos no turno; 

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  
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✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma;  

✓ Realizar revisão do controle de validade dos carros de urgência, no dia 15 de cada mês; 

✓ Manter organizado os registros; • Realizar reposição do estoque nas cestas, prateleiras e bins; 

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS); 

✓ Sinalizar itens com estoque crítico nos próximos 3 meses; 

✓ Recolhe itens com validade crítica na última quinta-feira do mês;  

✓ Ao término das atividades do turno, iniciar as atividades do turno posterior ou realizar contagem 

de estoque. 

 

FARMÁCIA SATÉLITE - CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO 

 

✓ Ao iniciar plantão na Farmácia Satélite da CCG realizar passagem de plantão e verificar 

pendência do turno anterior; 

✓ Realizar o controle de temperatura dos refrigeradores e do ambiente nos três turnos de trabalho; 

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura; 

✓ Realizar contagem diária nos três turno de trabalho dos medicamentos pertencentes a portaria 

344/98; 

✓ Preparar os carros de procedimentos e kit de psicobox para o atendimento de cirurgias; 

✓ Realizar conferência e abastecimento dos carros de procedimentos e kit de psicobox;  

✓ Realiza movimentação de estoque por requisição o consumo individual dos itens consumidos 

no procedimento; 

✓ Realizar movimentação de estoque por código de barras para o atendimento da prescrição da 

Sala de Recuperação Anestésica;  

✓ Realizar e registrar dupla conferência dos medicamentos potencialmente perigosos; 

✓ Realizar ronda de abastecimento nas unidades de internação;  

✓ Realizar devolução dos medicamentos devolvidos no turno; 

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  

✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma; 

✓ Realizar  revisão do controle de validade dos carros de urgência, no dia 15 de cada mês; 

✓ Manter organizado os registros;  
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✓ Realizar reposição do estoque nas cestas, prateleiras e bins; 

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS); 

✓ Sinalizar itens com estoque crítico nos próximos 3 meses;  

✓ Recolhe itens com validade crítica na última quinta-feira do mês; 

✓ Ao término das atividades do turno, iniciar as atividades do turno posterior ou realizar contagem 

de estoque. 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA II 

 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

 

✓ Ao iniciar a rotina de trabalho organizar o setor;  

✓ Realizar o controle de temperatura do ambiente e umidade nos turnos de trabalho;  

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura; 

✓ Receber e conferir os insumos adquiridos na unidade mediante conferência da autorização de 

faturamento, nota fiscal e produto, conforme POP 003; 

✓ Avaliar critérios e preencher ata de recepção de insumos;  

✓ Realizar registro de entrada de notas fiscais no sistema GERCOMP;  

✓ Realizar movimentações de entrada e saída de estoque para empréstimos, doações e 

transferência no sistema ALMOX; 

✓ Realizar atendimento da Central de Material Esterilizado, Serviço de Nutrição, Central de 

Saneantes e Central de Produção de Distribuição, conforme cronograma; 

✓ Armazenar os medicamentos etiquetados, conforme endereçamento;  

✓ Realizar contagem semanal dos medicamentos pertencentes a portaria 344/98;  

✓ Realizar limpeza das prateleiras, cestos e bins, conforme cronograma; 

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma;  

✓ Realizar boas práticas no armazenamento e transporte de insumos; 

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS);  

✓ Realizar conferência no recebimento de insumos conforme POP;  

✓ Segregar insumos com validade crítica em quarentena; 
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✓ Manter organizado os registros; 

✓ Sinalizar itens com estoque crítico;  

✓ Recolhe itens com validade crítica (do mês) e armazenar na quarentena; 

✓ Sinalizar insumos com validades crítica (3 meses);  

✓ Realizar descarte dos insumos com validade expirada ou violação da embalagem, conforme 

PGRSS; 

✓ Executar tarefas técnico administrativas. 

 

CENTRAL DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

✓ Ao iniciar a rotina de trabalho organizar o setor;  

✓  Realizar o abastecimento e análise de estoque da Central de Produção e Distribuição;  

✓ Verifica pendências para resolução;  

✓ Realizar abastecimento das unidades de dispensação (Central de Dispensação, Farmácia 

Satélite Centro Cirúrgico e Farmácia Satélite UTI);  

✓ Realizar o controle de temperatura do ambiente e umidade nos três turnos de trabalho;  

✓ Informar o farmacêutico em caso de não conformidade da temperatura; 

✓ Realizar e acompanhar atendimento dos setores de apoio conforme cronograma;  

✓ Realizar contagem diária dos medicamentos pertencentes a portaria 344/98 nos três turnos de 

trabalho;  

✓ Receber, conferir e armazenar insumos;  

✓ Realizar contagem de estoque conforme cronograma, identificar e solucionar divergências;  

✓ Realizar boas práticas no armazenamento e transporte de insumos; 

✓ Realizar a conferência do fracionamento de medicamentos;  

✓ Realizar medidas de prevenção de perdas por validade; 

✓ Manter estoque organizado conforme Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS);  

✓ Manter organizado os registros;  

✓ Sinalizar itens com estoque crítico;  

✓ Verificar abastecimento das unidades internação; 

✓ Sinalizar insumos com validades crítica (3 meses); 

✓ Realizar descarte dos insumos com validade expirada ou violação da embalagem, conforme 
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PGRSS; 

✓ Executar tarefas técnico-administrativas. 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

✓ Ao iniciar plantão verificar pendência do dia anterior para resolução; 

✓ Verificar pendências de insumos na quarentena; 

✓ Acionar fornecedor para resolução de não conformidades; 

✓ Realizar movimentação de entrada de nota fiscal; 

✓ Acompanhar retorno do abastecimento e prazo de entrega dos fornecedores; • Acompanhar 

autorizações de faturamento em aberto; 

✓ Realizar movimentações de entrada e saída de estoque para empréstimos, doações e 

transferência no sistema ALMOX; 

✓ Compilar indicadores do serviço;  

✓ Realizar atividades administrativas da unidade; 

✓ Divulgar escala de trabalho;  

✓ Solicitar Declaração de Livre Trânsito - DLT entre as unidades; 

✓ Executar atividades administrativas aplicáveis; 

✓ Abastecer a unidade com material de escritório. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

✓ Prevenir e tratar indivíduos acometidos de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e 

psicomotores, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças 

adquiridas, por meio da sistematização e utilização da atividade humana, como base de 

desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, na atenção básica, média, e  de alta 

complexidade; 

✓ Atender pacientes e familiares que apresentem perdas e/ou alterações na sua autonomia, na 

participação social, e no exercício adequado de papéis ocupacionais decorrentes do processo de 

adoecimento, promovendo, por meio do engajamento nas ocupações humanas, a reestruturação 

do seu cotidiano e o desempenho ocupacional satisfatório. 
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NORMAS E ROTINAS DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

✓ Conferir diariamente o prontuário, antes do atendimento dos pacientes, observando: laudo 

médico, intercorrências, prescrições médicas, exames e as evoluções da equipe 

multiprofissional;  

✓  Verificar admissões, altas, óbitos e transferências;  

✓ Verificar no sistema VITAE as interconsultas para a Terapia Ocupacional (TO); • Realizar 

contato com a equipe multidisciplinar para verificar encaminhamentos (da equipe ou demanda 

própria) para avaliação da TO; 

✓ Participar da passagem de plantão da unidade; 

✓ Realizar visita diária aos leitos ocupados na unidade para a fim de observar e avaliar os pacientes 

internados;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas; 

✓ Realizar plano terapêutico de acordo com as informações coletadas nos exames e avaliação 

inicial, buscando levar em consideração as indicações e contraindicações;  

✓ Preparar material para atendimento dos pacientes;  

✓ Realizar atendimento terapêutico ocupacional (avaliação, terapia); 

✓ Após 24 horas de trombólise realiza avaliação terapêutica ocupacional do paciente, realizar 

atendimento de estimulação sensorial, cognitiva e motora de acordo com a clínica do paciente; 

✓ Realizar intervenção da Terapia Ocupacional de maneira precoce em pacientes portadores de 

AVC em fase aguda desde que não apresentem nenhuma contraindicação ou estejam em 

trombólise; 

✓ No caso de paciente fora da janela realizar atendimento de estimulação sensorial, cognitiva, 

motora, treino de AVD’s (atividades de vida diária)de acordo com a necessidade clínica do 

paciente; 

✓ Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar e 

executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos clientes/ 

pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do paciente;  

✓ Utilizar de estratégias da Tecnologia Assistiva, caso o paciente necessite; 

✓ Minimizar os impactos causados pela hospitalização ao paciente e aos seus familiares/ 
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acompanhantes, através dos atendimentos da Terapia Ocupacional;  

✓ Realizar grupos, semanalmente, com pacientes, podendo os acompanhantes/familiares também 

participarem (dependendo das atividades realizadas), possibilitando espaços de informação, 

expressão de sentimentos, socialização, favorecimento da autoestima, assim como treino de 

habilidades motoras, cognitivas e sensoriais. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO 

✓ Realizar consulta para confirmação diagnóstica, avaliação dos fatores de     risco, identificação 

de possíveis lesões em órgãos–alvo e comorbidades, tendo em vista a estratificação do portador 

de hipertensão; 

✓ Solicitar exames complementares, quando necessário; 

✓ Prescrever tratamento não-medicamentoso; 

✓ Atuar na promoção da saúde, na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e na 

reabilitação do paciente; 

✓ Realizar consultas clínicas na unidade; 

✓ Atuar na ESF e realizar consultas nos ambientes da comunidade e nos domicílios dos pacientes, 

quando necessário. As visitas domiciliares e as atividades de consulta em colégios, igrejas ou 

outros locais estratégicos do território também fazem parte de suas atribuições. Além disso, 

também é do escopo de atuação do médico na ESF a realização de pequenos procedimentos 

cirúrgicos (como cantoplastia, retirada de lipoma, etc) e, desde que capacitado, de outros 

procedimentos como retirada e colocação de Dispositivo Intrauterino (DIU). Essas atividades 

aumentam a resolutividade da APS, proporcionando melhor cuidado à saúde de seus pacientes; 

✓ Participar de atividades em grupo, seja dentro da unidade ou em espaços comunitários (educação 

em saúde estimulem o autocuidado e desenvolvam a autonomia); 

✓ Atender grupos para acompanhamentos (puericultura ou pré-natal de baixo risco, por exemplo), 

intercalados com consultas individuais na unidade, seguindo os protocolos do Ministério da 

Saúde. 

 

NORMAS E ROTINAS DO CORPO MÉDICO 
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MÉDICOS 

 

ATRIBUIÇÕES COMUNS  

✓ Prestar cuidados médicos a pacientes do setor segundo a política assistencial da unidade com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente;  

✓  Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina; 

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos operacionais padrão – POP’s, interações de processos entre serviços 

e plano de segurança do paciente;  

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde;  

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente, sendo 

cordial e empático; 

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade;  

✓ Assumir plantão no horário de início determinado pelo coordenador médico do setor; 

✓ Uso obrigatório de crachá de identificação hospitalar; 

✓ Seguir normas quanto ao não uso de adornos, fazer uso de roupa hospitalar, uso correto de EPIs, 

lavagem de mãos;  

✓ Realizar passagem de plantão em ambiente privativo com todas as informações necessárias à 

continuação do cuidado e com documento de passagem de plantão atualizado;  

✓ Resolver as intercorrências imediatas do início do plantão e revisar condutas do dia anterior; 

pertinentes a cada patologia, identificação do representante legal registrado no 

prontuário); 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as solicitações de imagem e culturas; 

✓ Realizar atividade de Time de Resposta Rápida - TRR (conforme escala pré definida) quando 

solicitado e de acordo com os fluxos institucionais pré-definidos; 

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas; 

✓ Informar os processos de prestação de cuidados de saúde (admissão, procedimentos/ 
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diagnóstico, transferência interna e externa, plano terapêutico e alta hospitalar) de forma clara e 

compreensível; 

✓ Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho, realizando 

registro das mesmas em prontuário e tomando as decisões imediatas; 

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação do setor ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado;  

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais; 

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Examinar e registrar evolução de todos os pacientes;  

✓ Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da manhã; 

✓ Responsabilizar-se pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário 

(carimbar todos os formulários; preencher dados corretamente com os identificadores de 

segurança: nome, data de nascimento, número do prontuário);  

✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia; • Liberar 

prescrição no horário pré-definido pela coordenação médica e farmácia - carimbar e assinar 

todas as vias imediatamente após a liberação; 

✓ Participar ativamente do plano terapêutico, visitas multiprofissionais e rounds diários - definir 

metas na admissão em folha específica (folha amarela), detalhando previsão de alta, metas e 

dias para concluí-las, fazendo reavaliação diária do plano;  

✓ Seguir fluxos na admissão (solicitação de swab retal de acordo com critérios da SCIH, 

sorologias se renal crônico com previsão de continuar hemodiálise externa, exames de imagem 

e demais pertinentes a cada patologia, identificação do representante legal registrado no 

prontuário); 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as solicitações de imagem e culturas;  

✓ Realizar atividade de Time de Resposta Rápida - TRR (conforme escala pré definida) quando 

solicitado e de acordo com os fluxos institucionais pré-definidos; 

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas; 

✓ Informar os processos de prestação de cuidados de saúde (admissão, procedimentos/ 
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diagnóstico, transferência interna e externa, plano terapêutico e alta hospitalar) de forma clara e 

compreensível;  

✓ Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho, realizando 

registro das mesmas em prontuário e tomando as decisões imediatas;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação do setor ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais. 

 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

CLÍNICA MÉDICA 

✓ Prestar cuidados médicos aos pacientes do setor segundo a política assistencial da unidade com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente;  

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina;  

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos operacionais padrões - POP’s, interações de processos entre serviços 

de plano de segurança do paciente;  

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde; • Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da 

experiência do paciente, sendo cordial e empático;  

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade; 

✓ Assumir plantão no horário de início determinado pela Coordenação Médica do setor; 

✓ Fazer uso obrigatório do crachá com identificação hospitalar para adentrar ao ambiente;  

✓ Seguir normas quanto ao não uso de adornos e fazer uso de roupa privativa enquanto estiver nas 

limitações hospitalares (não sair da instituição fazendo uso da roupa e trocá-la no momento de 

dirigir-se ao refeitório);  

✓ Não consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalhos;  
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✓ Fazer uso correto de EPI’s e seguir normas de higienização adequada das mãos pré e pós contato 

com pacientes (seguir todos os tempos conforme orientações dos protocolos de 

segurança/SCIH); 

✓ Usar luva ao examinar os pacientes e fazer o descarte em lixo infectante, se assim for necessário 

(presença de secreções, sangue). O descarte pode ocorrer na enfermaria, quando houver lixeira 

adequada (branca identificada) ou, se esta não estiver presente por não ter pacientes em 

precaução de contato, descartar na lixeira (branca identificada) da utilidade; 

✓ Realizar passagem de plantão a cada de 24h por plantonistas e a cada 6 ou 12h por diarista, a 

depender do dia, com todas as informações necessárias à continuidade do cuidado, registradas 

em documento de passagem de plantão do drive da clínica médica diariamente (login e senha 

disponíveis no setor); 

✓ Resolver as intercorrências imediatas do início do plantão e revisar condutas do dia anterior;  

✓ Avaliar ao início do plantão e no decorrer dele as regulações da Central de Regulações de Leito 

conforme demanda e aplicar os critérios de admissão do setor, os quais estão disponíveis de 

forma física na pasta de documentos da sala de prescrição e em pasta específica no computador 

(“Público > Clínica Médica > Documentos Médicos). Todas os casos são enviados pelo NAC 

ao e-mail da clínica médica, sendo que o médico plantonista fará a avaliação e responderá com 

a decisão de aceite ou não, identificando-se com nome e número do registro no conselho;  

✓ Seguir fluxos de admissão: Registrar história clínica em formulário específico do VITAE no 

campo “admissão”, com todos os seus aspectos, de forma cronológica e clara de admissões 

internas e externas e em seguida gerar o formulário impresso, assim como AIH. Imprimir, 

carimbar, assinar e anexar ao prontuário; Abrir plano terapêutico: formulário específico presente 

em pasta de impressos no setor e pasta do computador (“Público > Clínica Médica > 

Documentos Médicos). Estabelecer metas iniciais, prazos para conclusão, assim como para alta; 

Solicitar swab retal para rastreio de VRE e KPC de acordo com critérios do SCIH (documento 

presente na pasta do computador “Público > Clínica Médica > Documentos Médicos” e em pasta 

física na sala de prescrições); Solicitar sorologias (HIV, hepatites B e C) se paciente renal 

crônico com previsão de continuar hemodiálise externa; Solicitar exames de imagem e demais 

pertinentes a cada patologia após avaliação clínica;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 
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empático com todas suas demandas;  

✓ Examinar o paciente por sistemas e fazer o registro escrito em prontuário de todos os achados; 

✓ Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho, realizando 

registro detalhados das mesmas em prontuário;  

✓ Registrar a tomada de decisão com paciente, familiar e/ou representante legal, bem como todas 

as informações repassadas aos mesmos nos diversos momentos da internação (admissão, plano 

terapêutico, definição de diagnóstico, transferências internas e externas, cuidados paliativos, 

informação de alta e comunicação de óbito); 

✓ Prezar pelo sigilo das informações do paciente;  

✓ Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da manhã (no caso de paciente 

anticoagulado com Varfarina solicitar TAP até às 9h e deixar prescrição da medicação às 18h, 

tendo em vista o tempo hábil de ajuste de dose); 

✓ Anotar exames laboratoriais em folha espelho, devidamente identificada (disponível para 

impressão na pasta “Público > Clínica Médica > Documentos Médicos e em pasta de impressos 

médicos no setor. Após iniciar preenchimento anexar à aba específica do prontuário com 

identificação de “exames” e atualizar diariamente;  

✓ Anotar resultados de exames de imagem em evolução e anexar resultados em prontuário na aba 

específica identificada como “exames”; Os resultados de imagem são entregues no setor, mas 

podem ser vistos pela pasta “Público > Imagem > Laudo de imagem > pesquisa por nome ou 

prontuário”. Sempre que ocorrer pelo segundo fluxo deve-se imprimir o laudo para anexo ao 

prontuário; 

✓ Checar resultados de culturas pendentes diariamente pelo informe da microbiologia no e-mail 

da clínica médica ou via site hipólito monte (Resultados de exames > HRSC > login e senha 

disponíveis no setor > ajuste de data > pesquisa por nome do paciente) ou ainda via pasta 

“Publico > Exames laboratório > pesquisa por nome ou prontuário. Este último fluxo também 

serve para exames histopatológicos. Quando vistos pelo computador fazer a impressão dos 

resultados e anexar ao prontuário;  

✓ Após receber exames impressos enviados pelo laboratório e/ou imagem fazer avaliação, registro 

em evolução e envio imediato à aba específica;  

✓ Após avaliar exames externos trazidos pelo paciente fazer registro em prontuário e, em seguida, 
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proceder com a devolução imediata;  

✓ Responsabilizar-se pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário 

(carimbar todos os formulários, mantendo-os em abas específicas; preencher dados 

corretamente com os identificadores de segurança: nome, data de nascimento, número do 

prontuário; usar letra legível); 

✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia; 

✓ Liberar prescrição no horário pré-definido pela coordenação médica e farmácia - carimbar e 

assinar todas as vias após aprazamento da enfermagem; 

✓ Carimbar e assinar todos os acréscimos de prescrição realizados durante o plantão;  

✓ Participar ativamente do plano terapêutico e das visitas multiprofissionais (sexta às 9h) – 

reavaliar metas nas visitas e atentar para diariamente avaliar se há metas a vencer para conclusão 

ou redefinição;  

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as solicitações de imagem, gasometria e culturas e comunicar 

ao enfermeiro; 

✓ Checar o protocolo PAV pela manhã se houver paciente em ventilação mecânica no setor;  

✓ Prescrever protocolo PRAS à admissão ou logo que haja indicação segundo critérios disponíveis 

na pasta física da sala de prescrição e na pasta do computador “ Público > Clínica Médica > 

Documentos”;  

✓ Acompanhar ativamente necessidade de manutenção de cateter vesical de demora e cateter 

venoso central pelo risco de infecção; 

✓ Conhecer e executar o protocolo Sepse conforme treinamentos internos e passagem do fluxo 

como rotina inicial de trabalho no setor (a ficha encontra-se na pasta do computador: Público > 

Compartilhamento de setores > Assistência > SCIH > Sepse e na pasta de impressos médicos); 

✓ Comunicar a enfermagem e NAC sempre que fizer abertura de protocolo sepse, segundo passo 

a passo da ficha, atentando-se para preenchimento de todos os campos de identificação, data e 

hora de abertura, assim como demais campos; prescrição imediata do antibiótico; prescrição de 

volume ou droga vasoativa se necessário, além do pedido do “pacote sepse” no VITAE na aba 

de solicitação de exames. Reavaliar o protocolo após 3h se o paciente persistir no setor; 

✓ Solicitar clínica de hemodiálise aos pacientes dialíticos com necessidade de manter terapia 

externa segundo o fluxo: solicitar sorologias (HIV e hepatites B e C) o mais precoce possível, 
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logo que identificar sinais de cronicidade da doença; após resultado dos exames avaliar alta com 

a nefrologia/critérios de alta clínicos e, preenchido esses critérios, preencher formulário 

específico de pedido de diálise, anexar sorologias e encaminhar ao NAC, passando a fazer 

cobranças diárias da liberação; 

✓ Formulário de solicitação de clínica de hemodiálise encontra-se na pasta no computador: 

(“Público > Clínica Médica > Documentos Médicos e na pasta impressos médicos no setor; 

✓ Seguir fluxo de alta: Avaliar plano para alta, com os critérios para tal (documento presente na 

pasta Público >> Clínica Médica >> Documentos Médicos e em pasta física na sala de 

prescrição). Fazer comunicação aos pacientes e/ou acompanhante da previsão e articular com a 

equipe multidisciplinar. No dia da alta preencher o formulário de alta no VITAE, imprimir duas 

vias, carimbar e assinar, além de fazer e explicar receitas ou encaminhamentos se necessário; 

✓ Fazer solicitação de insumos para alta com antecedência, quando perceber que o plano 

terapêutico está cumprindo-se, mas que serão necessários cuidados especiais em domicílio (O2, 

dieta, fraldas etc);  

✓ Ao sinal de necessidade de transferência externa para procedimentos/tratamento ou para 

continuidade de cuidados em hospital em nível secundário fazer o cadastro no VITAE na aba 

“alta hospitalar”, no subitem “transferência externa”, de resumo clínico, motivo da 

transferência, escolha da instituição de referência e comunicação ao NAC para inserir na Central 

de Regulação de leitos. Atualizar diariamente o quadro clínico;  

✓ Cadastrar transferências internas em caso de necessidade no sistema VITAE, na aba 

“transferência interna”; 

✓ Realizar atividade de Time de Resposta Rápida (TRR) quando solicitado e de acordo com os 

fluxos institucionais (conforme escala pré definida pela coordenação médica do setor); 

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação da Clínica médica 

ou outras lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais. 

 

 EIXO CIRÚRGICO 
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 ANESTESIOLOGISTAS 

 

✓ Assumir pontualmente o plantão e receber os pacientes da SRPA (Sala de Recuperação Pós- 

Anestésica) e as cirurgias que estão em sala cirúrgica remanescente do plantão noturno; 

✓ Realizar anestesia das cirurgias eletivas marcada em mapa cirúrgico previamente e das 

cirurgias de urgências da cirurgia geral e traumato-ortopedia;  

✓ Realizar anestesia das cesarianas que são demandas durante o plantão pela obstetrícia;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas;  

✓ Admitir, evoluir e dar alta aos pacientes na SRPA;  

✓ Acompanhar o transporte de pacientes críticos para exames e mudança de setores 

intrahospitalar; 

✓ Realizar e acompanhar transfusão sanguínea no perioperatório;  

✓ Acompanhar exames de imagem de pacientes críticos das unidades UTI I, II e III, AVC agudo 

e subagudo; 

✓ Realizar punção liquórica e acesso venoso periférico conforme a solicitação por parecer;  

✓ Tratar dor aguda e crônica conforme solicitação de parecer no sistema; • Realizar anestesia no 

setor de imagem (colonoscopia, endoscopia, ressonância nuclear magnética, tomografia 

computadorizada);  

✓ Realizar avaliação pré anestésica no ambulatório e nas unidades assistenciais; • Participar 

ativamente de capacitações e treinamentos institucionais;  

✓ Participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais; 

✓ Prezar pela imagem de instituição externa e internamente;  

✓ Realizar melhorias assistenciais através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e 

qualidade ao cuidado; 

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente;  

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos operacionais padrão - POP’s, interações de processos entre serviços 

e plano de segurança do paciente. 
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CIRURGIÕES GERAIS 

✓ Prestar cuidados médicos a pacientes internados segundo a política assistencial da unidade, com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente;  

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina;  

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos operacionais padrão POP’s, interações de processos entre serviços e 

plano de segurança do paciente; 

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde;  

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente, sendo 

cordial e empático; 

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os demais setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade;  

✓ Assumir o plantão no horário de início pré-determinado pela coordenação médica; 

✓ Uso obrigatório de crachá de identificação hospitalar. Seguir as normas quanto ao não uso de 

adornos, conforme preconizado pela NR-32 (alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, 

colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão); 

✓ Fazer uso de roupa privativa hospitalar durante a assistência ao paciente, uso correto de EPI’s e 

lavagem de mãos imediatamente antes e após o contato com pacientes;  

✓ Realizar passagem de plantão com todas as informações necessárias à continuação do cuidado 

e com documento de passagem de plantão devidamente atualizado;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Prestar assistência às intercorrências dos pacientes internados no setor, realizando registro das 

mesmas em prontuário e tomando as decisões pertinentes. Na indisponibilidade, o paciente será 

assistido pelo médico do Time de Resposta Rápida (TRR);  

✓ Prestar assistência aos pacientes cirúrgicos (em caráter eletivo ou de urgência). Os documentos 

admissionais (AIH e Admissão médica) deverão ser impressos, assinados e carimbados e 
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posteriormente arquivados em prontuário do paciente. Os pacientes provenientes de outros 

setores do hospital deverão ter realizados nova admissão médica quando transferidos à Clínica 

Cirúrgica; 

✓ Priorizar a solicitação de exames laboratoriais no período da manhã, assim como os exames de 

imagem e demais exames pertinentes a cada patologia. Na admissão, seguir os fluxos 

estabelecidos (solicitação de swab retal de acordo com critérios da SCIH); 

✓ Responsabilizar-se pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário: 

carimbar e assinar todos os formulários e preencher os dados corretamente com os 

identificadores de segurança (nome completo, data de nascimento e número do prontuário); 

✓ Prestar avaliação cirúrgica e realização de procedimentos pertinentes de pacientes internados 

em outros setores do hospital, sob demanda, através de solicitação de interconsultas;  

✓ Prestar atendimento ambulatorial, realizando agendamento cirúrgico dos pacientes com 

indicações cirúrgicas definidas após prestar os devidos esclarecimentos acerca do procedimento 

proposto. Pacientes fora do perfil do serviço de Cirurgia Geral devem ser contra referenciados 

às especialidades específicas; 

✓ Realizar avaliação de solicitações de transferência de pacientes cirúrgicos ou potencialmente 

cirúrgicos através do Sistema UNISUS;  

✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia;  

✓ Participar ativamente do plano terapêutico e visitas multiprofissionais. Definir metas na 

admissão, detalhando previsão de alta, metas e dias para concluí-las, fazendo reavaliação diária 

do plano terapêutico;  

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as prescrições e evoluções médicas, assim como solicitações 

de exames de imagem e culturas;  

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas; 

Informar à equipe de enfermagem os processos de prestação de cuidados de saúde 

(admissão, procedimentos, diagnósticos, transferência interna e externa, plano 

terapêutico e alta hospitalar) de forma clara e compreensível; 

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação do setor ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 
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institucionais; 

✓ Realizar e auxiliar procedimentos cirúrgicos específicos da especialidade, conforme indicação 

e condições de segurança clínica. 

 

NEUROCIRURGIÕES 

✓ Prestar cuidados médicos a pacientes internados segundo a política assistencial da unidade, com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente;  

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina. Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de 

riscos ocupacionais e agravos à saúde;  

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente, sendo 

cordial e empático com os pacientes e o resto da equipe assistencial, primando pela cooperação 

e integração com as demais clínicas e colaboradores deste nosocômio; 

✓ Assumir o plantão no horário de início pré-determinado pela coordenação médica; aguardando 

a passagem de plantão pelo colega para verificar pendências ou avaliações programadas; sendo 

obrigatório ao colega do plantão anterior munir o novo plantonista das informações necessárias 

para manter o adequado cuidado aos pacientes;  

✓ Uso obrigatório de crachá de identificação hospitalar. Seguir as normas quanto ao não uso de 

adornos, conforme preconizado pela NR-32 (alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, 

colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão);  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas;  

✓ Avaliar os pacientes internados na Enfermaria de Clínica cirúrgica, se estiverem sob os cuidados 

da equipe de Neurocirurgia, realizando Evolução e Prescrição Médicas no VITAE. Ao término, 

as evoluções deverão ser assinadas, carimbadas e guardadas nos respectivos prontuários;  

✓ As prescrições também deverão ser assinadas e carimbadas e passam a valer a partir das 

14h00m;  

✓ Realizar visitas diárias nos setores: UCE, CTI, Unidade de AVC Agudo/subagudo e enfermaria 

da clínica média, com o intuito de verificar casos potencialmente cirúrgicos ou orientar condutas 

específicas requisitadas para esta clínica; 
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✓ Responder às interconsultas solicitadas, em qualquer setor deste nosocômio, para verificar 

necessidade de acompanhamento, alta ou conduta cirúrgica específica; realizando registro das 

mesmas em prontuário e tomando decisões necessárias; 

✓ Prestar assistência às intercorrências dos pacientes internados no setor (clínica-cirúrgica), se os 

mesmos estiverem sob assistência única da equipe, realizando registro das mesmas em 

prontuário e tomando as decisões pertinentes. Na indisponibilidade, o paciente será assistido 

pelo médico do Time de Resposta Rápida (TRR);  

✓ Realizar admissão de pacientes internados em caráter eletivo. Imprimir e carimbar tanto a 

admissão quanto a AIH;  

✓ Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da manhã, assim como exames de 

imagem e demais exames pertinentes a cada patologia. Na admissão, seguir os fluxos 

estabelecidos (solicitação de swab retal de acordo com critérios da SCIH); 

✓ Prestar atendimento ambulatorial, realizando consultas de retorno em dias pré-determinados 

pela coordenação da clínica; 

✓ Realizar avaliação de solicitações de transferência de pacientes cirúrgicos ou potencialmente 

cirúrgicos através do Sistema UNISUS; podendo serem aceitos pacientes que se enquadrem 

dentro do perfil já delineado pela coordenação desta clínica, além de confirmado disponibilidade 

de leitos vagos, de acordo com a gravidade da patologia; 

✓ Participar ativamente do plano terapêutico e visitas multiprofissionais. Definir metas na 

admissão, detalhando previsão de alta, metas e dias para concluí-las, fazendo reavaliação diária 

do plano terapêutico; 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as prescrições e evoluções médicas, assim como solicitações 

de exames de imagem e culturas; conforme já pactuado pela coordenação desta clínica e a 

direção hospitalar;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação do setor ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais; 

✓ Realizar e auxiliar procedimentos cirúrgicos específicos da especialidade, conforme indicação 

e condições de segurança clínica. 
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TRAUMATO-ORTOPEDISTAS 

✓ Prestar cuidados médicos a pacientes internados na Clínica Traumato-Ortopédica segundo a 

política assistencial da unidade, com ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da 

biossegurança e segurança do paciente; 

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina;  

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos; 

✓ Responsável imediato por prestar assistência às intercorrências dos pacientes do setor, 

realizando registro das mesmas em prontuário e tomando as decisões pertinentes. Na 

indisponibilidade, o médico do Time de Resposta Rápida (TRR) deve ser acionado; 

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde;  

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente, sendo  

cordial e empático;  

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os demais setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade;  

✓ Assumir o plantão no horário de início pré-determinado pela coordenação médica; 

✓ Uso obrigatório de crachá de identificação hospitalar. Seguir as normas quanto ao não uso de 

adornos, conforme preconizado pela NR-32 (alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, 

colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão);  

✓ Fazer uso de roupa privativa hospitalar durante a assistência ao paciente, uso correto de EPI’s e 

lavagem de mãos imediatamente antes e após o contato com pacientes;  

✓ Realizar passagem de plantão com todas as informações necessárias à continuação do cuidado 

e com documento de passagem de plantão devidamente atualizado;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Prestar assistência às intercorrências dos pacientes internados no setor, realizando registro das 

mesmas em prontuário e tomando as decisões pertinentes. Na indisponibilidade, o paciente será 
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assistido pelo médico do Time de Resposta Rápida (TRR); 

✓ Prestar assistência aos pacientes cirúrgicos (em caráter eletivo ou de urgência). Os documentos 

admissionais (AIH e Admissão médica) deverão ser impressos, assinados e carimbados e 

posteriormente arquivados em prontuário do paciente. Os pacientes provenientes de outros 

setores do hospital deverão ter realizados nova admissão médica quando transferidos ao setor 

específico;  

✓ Priorizar a solicitação de exames laboratoriais no período da manhã, assim como os exames de 

imagem e demais exames pertinentes a cada patologia. Na admissão, seguir os fluxos 

estabelecidos (solicitação de swab retal de acordo com critérios da SCIH);  

✓ Responsabilizar-se pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário: 

carimbar e assinar todos os formulários e preencher os dados corretamente com os 

identificadores de segurança (nome completo, data de nascimento e número do prontuário); 

✓ Prestar avaliação cirúrgica e realização de procedimentos pertinentes de pacientes internados 

em outros setores do hospital, sob demanda, através de solicitação de interconsultas;  

✓ Prestar atendimento ambulatorial, realizando consultas de retorno;  

✓ Realizar avaliação de solicitações de transferência de pacientes cirúrgicos ou potencialmente 

cirúrgicos através do Sistema UNISUS;  

✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia;  

✓ Participar ativamente do plano terapêutico e visitas multiprofissionais. Definir metas na 

admissão, detalhando previsão de alta, metas e dias para concluí-las, fazendo reavaliação diária 

do plano terapêutico; 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as prescrições e evoluções médicas, assim como solicitações 

de exames de imagem e culturas;  

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas; 

✓ Informar à equipe de enfermagem os processos de prestação de cuidados de saúde (admissão, 

procedimentos, diagnósticos, transferência interna e externa, plano terapêutico e alta hospitalar) 

de forma clara e compreensível;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação do setor ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 
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institucionais;  

✓ Realizar e auxiliar procedimentos cirúrgicos específicos da especialidade, conforme indicação 

e condições de segurança clínica. 

 

EIXO OBSTÉTRICO 

✓ Atender à solicitação do setor de regulação de leito nas demandas solicitadas pela rede;  

✓  Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas;  

✓ Proceder com a avaliação inicial da paciente, alocando-a conforme a necessidade e indicação de 

exames/tratamentos, obedecendo as precauções padrão na alocação dos pacientes;  

✓ Realizar consultas ambulatoriais das pacientes encaminhadas pelas policlínicas para avaliação 

obstétrica; 

✓ Fazer admissão da gestante e observar o correto preenchimento da prescrição e admissão 

(história clínica e exame físico);  

✓ Imprimir prescrições médicas, assinar e carimbar;  

✓ Fornecer as orientações básicas e iniciais sobre o funcionamento do setor às pacientes; 

✓ Cuidado e zelo com prontuários e exames da gestante; 

✓ Comunicar à equipe o destino e a proposta clínica e terapêutica para a gestante; 

✓ Em caso de admissão de paciente com ISC (Infecção de Sítio Cirúrgico) ou Internamento 

prolongado em outra unidade hospitalar, comunicar ao SCIH;  

✓ Certificar-se de que o acompanhante está informado do procedimento e se deseja participar do 

parto; 

✓ Encaminhar pacientes para o CPN após início do Trabalho de parto (4 cm) e com presença 

dinâmica uterina (DU); 

✓ Proceder com a visita médica a todas as pacientes internadas, no Centro de Parto Normal (CPN) 

priorizando as pacientes mais críticas e aquelas com potencialidade para alta hospitalar; 

✓ Preenchimento adequado de evolução e prescrição medicamentosa diariamente comunicando a 

enfermeira responsável sobre ausência de fichas ou documentos no prontuário;  

✓ Atentar para documentos de consentimento informado para procedimentos cirúrgicos e exames 

invasivos;  
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✓ Orientar as pacientes e seu representante legal, assim como o acompanhante, sob anuência da 

paciente, sobre os aspectos do trabalho de parto, sobre possíveis patologias, exames e proposta 

terapêutica; 

✓ Acompanhar pacientes críticos no preparo para a realização de exames / procedimentos, assim 

como durante a realização dos mesmos; 

✓ Comunicar à equipe de enfermagem e ao Serviço Social a vulnerabilidade social da paciente, 

caso a situação da mesma demande esta necessidade; 

✓ Participar ativamente dos procedimentos em uma parada cardiorrespiratória, responsabilizando-

se pelas medidas das vias aéreas; respiração e circulatório, coordenando os demais profissionais; 

✓ Certificar-se de que o acompanhante está informado do procedimento e se deseja participar do 

parto; 

✓ Reversar com o outro plantonista a assistência ao trabalho de parto, inclusive no horário das 

refeições e no período noturno;  

✓ Solicitar interconsulta com a psicologia/farmácia, em caso de necessidade;  

✓ Realizar as notificações quando necessárias e obrigatórias;  

✓ Realizar as notificações nos formulários de registro de ocorrência padrão, ou no sistema no que 

se refere aos erros, eventos sentinelas e não conformidades, e/ou nas fichas específicas de 

notificação de eventos sentinelas, encaminhando-os para coordenação imediata;  

✓ Repassar informações gerais aos acompanhantes e paciente sobre o funcionamento do setor, 

estimulando esta atitude também por parte dos outros profissionais; 

✓ Orientar os acompanhantes e paciente sobre a existência da carta de direitos e deveres do usuário 

bem como estimular esta atitude também por parte dos outros profissionais;  

✓ Em caso de Óbito solicitar DO (Declaração de Óbito) ao serviço social e preenchê-la. 

 

UNIDADE DE AVC 

✓ Realizar passagem de plantão com todas as informações necessárias à continuação do cuidado 

registradas em documento atualizado de passagem de plantão das Unidades de AVC, deixando 

cópia carimbada do documento no arquivo destinado a tal;  

✓ Resolver as intercorrências imediatas do início do plantão e revisar condutas do dia anterior;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 
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empático com todas suas demandas; 

✓ Alimentar, junto com o Enfermeiro do plantão, o Banco de Dados das Unidades de AVC, sempre 

que houver admissão ou alta dos setores;  

✓ Imprimir, carimbar, assinar e anexar ao prontuário: relatórios de admissão e alta, laudos de AIH, 

pedidos de interconsultas, pedidos de exames de imagem e culturas, evoluções médicas; 

✓ Examinar o paciente por sistemas com ênfase no exame neurológico, aplicando as escalas da 

rotina do AVC de acordo com o Protocolo Assistencial das Unidades; 

✓ Solicitar exames de complementares relativos à investigação etiológica do AVC de forma 

individualizada para cada caso e de acordo com as instruções gerais do Protocolo Assistencial 

das Unidades; 

✓ Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da manhã (AVC Agudo) e no período 

da tarde (AVC Subagudo), nos horários pactuados na interação junto ao Laboratório; 

✓ Ser corresponsável pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário 

(carimbar todos os formulários; preencher dados corretamente com os identificadores de 

segurança: nome, data de nascimento, número do prontuário);  

✓ Liberar prescrição no horário pré-definido pela coordenação médica e farmácia (atualmente, 

meia-noite) - carimbar e assinar todas as vias imediatamente após a liberação; 

✓ Participar ativamente do plano terapêutico, visitas multiprofissionais e rounds - definir metas na 

admissão em folha específica do plano terapêutico (folha amarela), detalhando previsão de alta, 

metas e dias para concluí-las por meio de reavaliações diárias do plano;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação das Unidades de 

AVC ou outras lideranças médicas/institucional, quando convocado;  

✓ No tocante específico à Unidade de AVC Agudo, liderar o cenário de atendimento ao paciente 

em janela terapêutica para tratamento trombolítico, garantindo que o fluxo de atendimento seja 

ágil, seguro e efetivo, indicando o tratamento trombolítico de acordo com as recomendações 

vigentes;  

✓ No tocante específico à Unidade de AVC Agudo, conduzir as complicações relacionadas ao 

tratamento trombolítico de acordo com o Protocolo Assistencial da Unidade. 

 

UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS - UCE 
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✓ Prestar cuidados médicos aos pacientes do setor segundo a política assistencial da unidade com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente; 

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos 

da Medicina;  

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento 

de processos, procedimentos operacionais padrões - POPs, interações de processos entre 

serviços de plano de segurança do paciente;  

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde; 

✓ Realizar as ações assistenciais considerando a perspectiva da experiência do paciente, sendo 

cordial e empático; 

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade; 

✓ Assumir plantão no horário de início determinado pela Coordenação Médica do setor; 

✓ Fazer uso obrigatório do crachá com identificação hospitalar para adentrar ao ambiente; 

✓ Seguir normas quanto ao não uso de adornos e fazer uso de roupa privativa enquanto estiver 

nas limitações hospitalares (não sair da instituição fazendo uso da roupa e trocá-la no momento 

de dirigir-se ao refeitório);  

✓ Não consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalhos; 

✓ Fazer uso correto de EPIs e seguir normas de higienização adequada das mãos pré e pós contato 

com pacientes (seguir todos os tempos conforme orientações dos protocolos de segurança/ 

SCIH); 

✓ Usar luva ao examinar os pacientes e fazer o descarte em lixo infectante, se assim for 

necessário (presença de secreções, sangue). O descarte pode ocorrer na enfermaria, quando 

houver lixeira adequada (branca) ou, se esta não estiver presente por não ter pacientes em 

precaução de contato, descartar na lixeira da utilidade; 

✓ Realizar passagem de plantão a cada de 24h com todas as informações necessárias à 

continuidade do cuidado, registradas em documento de passagem de plantão do drive da UCE 

diariamente (login e senha disponíveis no setor); 
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✓ Resolver as intercorrências imediatas do início do plantão e revisar condutas do dia anterior;  

✓ Avaliar ao início do plantão e no decorrer dele as regulações da Central de Regulações de Leito 

conforme demanda e aplicar os critérios de admissão do setor, os quais estão disponíveis de 

forma física na pasta de documentos da sala de prescrição e em pasta específica no computador 

(“Público> UCE > Documentos Médicos). Todas os casos são enviados pelo NAC ao e-mail 

da UCE, sendo que o médico plantonista fará a avaliação e responderá com a decisão de aceite 

ou não, identificando-se com nome e número do registro no conselho; 

✓ Seguir fluxos de admissão: Registrar história clínica em formulário específico do VITAE no 

campo “admissão”, com todos os seus aspectos, de forma cronológica e clara de admissões 

internas e externas e em seguida gerar o formulário impresso, assim como AIH. Imprimir, 

carimbar, assinar e anexar ao prontuário; 

✓ Abrir plano terapêutico: formulário específico presente em pasta de impressos no setor e pasta 

do computador (“Público > UCE > Documentos Médicos). Estabelecer metas iniciais, prazos 

para conclusão, assim como para alta; 

✓ Se paciente com critérios de cuidados paliativos e ainda sem evidência em prontuário, fazer os 

registros da avaliação e começar processo de comunicação com paciente, familiar e/ou 

representante legal, além de definição do plano de cuidados;  

✓ Se já em cuidados paliativos dar sequência ao plano estabelecido e/ou traçar novas metas; 

✓ Solicitar swab retal para rastreio de VRE e KPC de acordo com critérios do SCIH (documento 

presente na pasta do computador “Público > UCE > Documentos Médicos” e em pasta física 

na sala de prescrições); • Solicitar sorologias (HIV, hepatites B e C) se paciente renal crônico 

com previsão de continuar hemodiálise externa; 

✓ Solicitar exames de imagem e demais pertinentes a cada patologia após avaliação clínica; 

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial 

e empático com todas suas demandas;  

✓ Examinar o paciente por sistemas e fazer o registro escrito em prontuário de todos os achados; 

✓ Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho, 

realizando registro detalhados das mesmas em prontuário;  

✓ Registrar a tomada de decisão com paciente, familiar e/ou representante legal, bem como todas 

as informações repassadas aos mesmos nos diversos momentos da internação (admissão, plano 
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terapêutico, definição de diagnóstico, transferências internas e externas, cuidados paliativos, 

informação de alta e comunicação de óbito); 

✓ Prezar pelo sigilo das informações do paciente; 

✓ Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da tarde (no caso de paciente 

anticoagulado com Varfarina solicitar TAP até às 9h00m e justificar ao laboratório o pedido 

pela manhã, deixando prescrição da medicação às 18h00m para que haja tempo hábil para 

ajuste de dose se necessário); 

✓ Anotar exames laboratoriais em folha espelho, devidamente identificada (disponível para 

impressão na pasta “Público > UCE > Documentos Médicos) e em pasta de impressos médicos 

no setor . Após iniciar preenchimento anexar à aba do prontuário com identificação de 

“exames” e passar a atualizar diariamente;  

✓ Anotar resultados de exames de imagem em evolução e anexar resultados em prontuário na 

aba identificada como “exames”; Os resultados da imagem são entregues no setor, mas podem 

ser vistos pela pasta “Público > Imagem > Laudo de imagem > pesquisa por nome ou 

prontuário”. Sempre que ocorrer pelo segundo fluxo deve-se imprimir o laudo para anexo ao 

prontuário;  

✓ Checar resultados de culturas pendentes diariamente pelo informe da microbiologia no e-mail 

da clínica médica ou via site hipólito monte (Resultados de exames > HRSC > login e senha 

disponíveis no setor > ajuste de data > pesquisa por nome do paciente) ou ainda via pasta 

“Publico > Exames laboratório > pesquisa por nome ou prontuário. Este último fluxo também 

serve para exames histopatológicos. Quando vistos pelo computador fazer a impressão dos 

resultados e anexar ao prontuário; 

✓ Após receber exames impressos enviados pelo laboratório e/ou imagem fazer avaliação, 

registro em evolução e envio imediato à aba específica; 

✓ Após avaliar exames externos trazidos pelo paciente fazer registro em prontuário e, em 

seguida, a devolução imediata;  

✓ Responsabilizar-se pela identificação segura dos pacientes e organização do prontuário 

(carimbar todos os formulários, mantendo-os em abas específicas; preencher dados 

corretamente com os identificadores de segurança: nome, data de nascimento, número do 

prontuário; usar letra legível); 
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✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia; • Liberar 

prescrição no horário pré-definido pela coordenação médica e farmácia - carimbar e assinar 

todas as vias após aprazamento da enfermagem; 

✓ Carimbar e assinar todos os acréscimos de prescrição realizados durante o plantão;  

✓ Participar ativamente do plano terapêutico e das visitas multiprofissionais (terças-feiras às 

9h00m) – reavaliar metas nas visitas e atentar para diariamente avaliar se há metas a vencer 

para conclusão ou redefinição; 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as solicitações de imagem, gasometria e culturas e 

comunicar ao enfermeiro; 

✓ Checar o protocolo PAV pela manhã se houver paciente em ventilação mecânica no setor; 

✓ Prescrever protocolo PRAS à admissão ou logo que haja indicação segundo critérios 

disponíveis na pasta física da sala de prescrição e na pasta do computador “ Público > UCE > 

Documentos” 

✓ Acompanhar ativamente processo de desmame de dispositivos (SNE, VM, TQT) por 

orientação dos protocolos específicos e dos profissionais da equipe multidisciplinar; 

✓ Acompanhar ativamente necessidade de manutenção de cateter vesical de demora e cateter 

venoso central pelo risco de infecção;  

✓ Conhecer e executar o protocolo Sepse conforme treinamentos internos e passagem do fluxo 

como rotina inicial de trabalho no setor (a ficha encontra-se na pasta do computador: Público 

> Compartilhamento de setores > Assistência > SCIH > Sepse e na pasta de impressos 

médicos); 

✓ Comunicar a enfermagem e NAC sempre que fizer abertura de protocolo sepse, segundo passo 

a passo da ficha, atentando-se para preenchimento de todos os campos de identificação, data e 

hora de abertura, assim como demais campos; prescrição imediata do antibiótico; prescrição 

de volume ou droga vasoativa se necessário, além do pedido do “pacote sepse” no VITAE na 

aba de solicitação de exames. Reavaliar o protocolo após 3h se o paciente persistir no setor;  

✓ Solicitar clínica de hemodiálise aos pacientes dialíticos com necessidade de manter terapia 

externa segundo o fluxo: solicitar sorologias (HIV e hepatites B e C) o mais precoce possível, 

logo que identificar sinais de cronicidade da doença; após resultado dos exames avaliar alta 

com a nefrologia/critérios de alta clínicos e, preenchido esses critérios, preencher formulário 
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específico de pedido de diálise, anexar sorologias e encaminhar ao NAC, passando a fazer 

cobranças diárias da liberação; 

✓ Formulário de solicitação de clínica de hemodiálise encontra-se na pasta no computador: 

(“Público > UCE > Documentos Médicos) e na pasta impressos médicos;  

✓ Seguir fluxo de alta: Avaliar plano para alta, com os critérios para tal (documento presente na 

pasta Público > UCE > Documentos e em pasta física na sala de prescrição). Fazer 

comunicação aos pacientes e/ou acompanhante da previsão e articular com a equipe 

multidisciplinar. No dia da alta preencher o formulário de alta no VITAE, imprimir duas vias, 

carimbar e assinar, além de fazer e explicar receitas ou encaminhamentos se necessário; 

✓ Fazer solicitação de insumos para alta com antecedência, quando perceber que o plano 

terapêutico está em fase de conclusão, mas que serão necessários cuidados especiais em 

domicílio (O2, aspirador, dieta, cama, fraldas etc);  

✓ Ao sinal de necessidade de transferência externa para procedimentos/tratamento ou para 

continuidade de cuidados em hospital em nível secundário fazer o cadastro no VITAE na aba 

“alta hospitalar” no subitem “transferência externa” de resumo clínico, motivo da 

transferência, escolha da instituição de referência e comunicação ao NAC para inserir na 

Central de Regulação de leitos. Atualizar diariamente o quadro clínico. 

✓ Cadastrar transferências internas em caso de necessidade no sistema VITAE, na aba 

“transferência interna”. 

✓ Realizar atendimento a colaborador em casos de acidente de trabalho e/ou urgências segundo 

fluxo interno do SESMT; 

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas; 

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação da UCE ou outras 

lideranças médicas/institucional, quando convocado; 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 

institucionais. 

 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

✓ Participar no recebimento do plantão, tomando ciência dos quadros clínicos dos pacientes e suas 

evoluções nas últimas 24h; 
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✓ Checagem de exames laboratoriais da rotina coletados ao longo da madrugada e seu registro em 

folha espelho de exames; 

✓ Atender às eventuais intercorrências que surjam nos pacientes e tomar as devidas condutas; 

✓ Realizar ajustes nas prescrições conforme sinalizações feitas pela Nutrição e pela Farmácia;  

✓ Checar planos terapêuticos individuais dos pacientes, fechar metas em aberto e abrir outras 

pertinentes, durante realização da visita com a equipe multidisciplinar (round diário);  

✓ Examinar os pacientes individualmente;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com todas suas demandas;  

✓ Ao final do turno matinal, pausa para o almoço; 

✓ Proceder ao preenchimento da evolução diária dos pacientes, com registro de exame físico, 

parâmetros de Enfermagem das últimas 24h e interpretação do resultado dos exames 

laboratoriais; 

✓ Tomar as devidas condutas para atingir as metas estipuladas nos planos terapêuticos 

individualizados;  

✓ Dar assistência às famílias durante as visitas vespertinas, atualizando-os da evolução clínica dos 

pacientes e notificando-os dos prognósticos e perspectivas terapêuticas (se necessário, 

solicitando suporte da Psicologia e/ou do Serviço Social);  

✓ Durante o período noturno, concluir as atividades acima que por ventura não tiverem sido 

finalizadas durante o período diurno e continuar o atendimento às eventuais intercorrências dos 

pacientes;  

✓ No meio do período noturno, pausa para o jantar;  

✓ A partir de meia-noite, liberar as prescrições completas dos pacientes e solicitar os exames 

laboratoriais de rotina para coleta na madrugada; 

✓ No início da manhã, assinar e carimbar todas as prescrições, assim como realizar a checagem 

dos protocolos PAV dos pacientes em ventilação mecânica; • Ao final, passar o plantão para o 

colega médico que irá recebê-lo, tornando-o ciente dos quadros clínicos dos pacientes e suas 

evoluções nas últimas 24h; 

✓ Em caso de admissão realizar a mesma no sistema INTRANET do ISGH, imprimir, assinar e 

carimbar tanto ficha de admissão clínica como de AIH, elaborar um plano terapêutico 
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individualizado inicial com base nas informações clínicas coletadas e, em até 24h da admissão, 

calcular o APACHE II do paciente com o máximo de rigor;  

✓ Em caso de óbito proceder com preenchimento da declaração de óbito e, após chegada dos 

familiares ao hospital, noticiar o ocorrido e, se necessário, solicitar suporte da Psicologia e do 

Serviço Social;  

✓ A seguir os seguintes critérios para admissão: 

A) Pacientes com insuficiência respiratória aguda e necessidade de suporte 

ventilatório, invasivo ou não;  

B) Pacientes com insuficiência renal aguda e necessidade de terapia dialítica de 

urgência; 

C) Pacientes com quadro de sepse, com ou sem choque séptico associado;  

D) Pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos que requeiram 

monitorização em ambiente de UTI; 

E) Pacientes que sofreram AVC-I, seja em fase aguda ou subaguda, e/ou que 

evoluam com complicações associadas;  

F) Pacientes submetidos a cirurgias eletivas ou de urgência que evoluam com 

alguma disfunção orgânica no pós-operatório ou que apenas requeiram 

monitorização em ambiente de UTI em virtude de alguma condição de base 

prévia à cirurgia (por exemplo, monitorização de pacientes com múltiplas 

comorbidades submetidos a uma cirurgia de redução de fratura de fêmur, ou 

cuidados pós-operatórios de cirurgia abdominal de grande porte que evoluiu 

com síndrome do choque, entre outros);  

G) Pacientes portadores de doenças crônicas que evoluam com alguma 

disfunção orgânica aguda por complicação daquelas;  

 

✓ A seguir os critérios para alta da unidade:  

A) Afebril há 24h; 

B) Sem uso de drogas vasoativas há 24h (no caso de pacientes hipotensos ou 

em choque); 

C) Sem uso de vasodilatadores parenterais e com controle pressórico feito 
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somente por antihipertensivos orais/enterais há 24h (no caso de pacientes 

hipertensos); 

D) Ausência de arritmias cardíacas;  

E) Em ventilação espontânea e confortável, seja em ar ambiente ou em suporte 

de oxigenoterapia em desmame exitoso há 48h (se paciente perfil de 

enfermaria comum);  

F) Em desmame de ventilação mecânica, com FiO2 < 50% e paciente 

confortável, desde que o paciente esteja traqueostomizado (se paciente 

perfil de UCE); 

G) Ausência de hemorragias digestivas há 48h com hematimetria estável;  

H) Pacientes em pós-operatório de cirurgias eletivas ou de urgência que não 

mais apresentem disfunções orgânicas agudas e nem necessidade de 

reabordagens;  

I) Pacientes em terapia dialítica que não apresentem quaisquer instabilidades 

clínicas durante procedimentos (como hipotensão, dispneia, hipoxemia, 

arritmias, hipoglicemias, entre outros);  

J) Ausência de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos que demandem 

monitorização em UTI (hiponatremia assintomática, hipocalemias acima 

de 3,0, entre outros);  

K) Se paciente advindo da Unidade de AVC Agudo por AVC-H: sangramento 

em remissão, sem comprometimento neurológico do paciente e que a 

indicação de avaliação neurocirúrgica não se faça mais necessária (em 

acordo com o chefe do Serviço de AVC Agudo do HRSC) 

 

UTI NEONATAL E UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS 

CONVENCIONAL 

✓ Prestar cuidados médicos a pacientes do setor segundo a política assistencial da unidade com 

ênfase no gerenciamento dos riscos, promoção da biossegurança e segurança do paciente; 

✓ Conduzir-se em seu processo de trabalho segundo os parâmetros técnicos e princípios éticos da 

Medicina;  
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✓ Zelar pelo silêncio dentro da unidade evitando falar em voz alta para benefício do recém-

nascido; 

serviços e plano de segurança do paciente;  

✓ Realizar suas atividades de forma segura, visando resguardar a si e a terceiros de riscos 

ocupacionais e agravos à saúde;  

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os setores, primando pela interlocução e 

cooperação com as equipes das demais áreas assistenciais e de apoio da unidade;  

✓ Assumir plantão no horário de início determinado pelo Coordenador Médico do setor;  

✓ Realizar passagem de plantão com todas as informações necessárias à continuidade do cuidado 

diariamente. Atualizar diariamente a folha de passagem de plantão médico e posteriormente 

armazenar em local designado disponível no setor(não deixando acumular na prancheta);  

✓ Resolver as intercorrências imediatas do início do Plantão e revisar condutas do dia anterior;  

✓ Identificar-se ao familiar que acompanha o recém-nascido (nome, função e tempo que irá 

conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e empático com todas suas demandas; 

✓ Examinar o paciente por sistemas e fazer o registro escrito em prontuário de todos os achados; 

priorizando o manuseio mínimo e agrupado na unidade respeitando o horário do soninho e de 

descanso dos recém-nascidos, com exceção a casos de urgência;  

✓ Ao admitir o paciente no setor separar e preencher cabeçalho das: folha espelho de exames de 

imagem e de rotina para prematuros (se menores de 32 semanas), folha de resumo do 

internamento e folha espelho de exames laboratoriais para serem colocadas no prontuário. Além 

de imprimir a admissão realizada no vitae e a AIH. Liberando também a primeira prescrição do 

paciente; • Priorizar solicitação de exames laboratoriais no período da manhã; que deverão ser 

coletados no horário designado a coleta de exames a tarde, a não ser em casos de urgência, 

solicitando a enfermeira responsável e colocando no sistema como urgência. Exames de raio-x 

que forem de rotina devem ser realizados em horário pré-determinado com serviço de imagem 

(no momento às 05h00m), com exceção aos casos de urgência que devem ser sinalizados no 

sistema vitae como urgente;  

✓ Anotar exames laboratoriais, exames de imagem e exames de rotina para prematuros em folha 

espelho designada disponível no setor, que deverá estar no prontuário. Mantendo sempre 

atualizadas. não imprimir exames laboratoriais apenas anotar na folha espelho para evitar 
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desperdício. Imprimir apenas resultados de culturas ou sorologias; 

✓ Preencher rigorosamente a folha de rosto (folha de resumo de internamento) do paciente, 

mantendo atualizados os dados e intercorrências do internamento; 

✓ Os médicos neonatologistas ou com experiência comprovada em neonatologia deverão se 

organizar priorizando a prescrição dos bebês da UTIN. Enquanto os médicos pediatras deverão 

ficar responsáveis por alojamento conjunto e sala de parto (avaliando risco na assistência e 

discutindo casos com neonatologistas da unidade a necessidade de neonatologista durante a 

assistência) e ajudar na prescrição e intercorrências dos bebês de médio risco, também 

sinalizando aos neonatologistas quadros mais graves e realizando atualização das folhas espelho 

dos prontuários. A equipe deve se ajudar e dar suporte assistencial aos recém- nascidos, fazendo 

parte juntos da assistência aos recém-nascidos; 

✓  Responsabilizar-se junto a equipe de enfermagem pela identificação segura dos pacientes e 

✓ Cumprir e fazer cumprir os protocolos e diretrizes clínicas, planos terapêuticos, mapeamento de 

processos, procedimentos operacionais padrões – POP’s, interações de processos entre 

organização do prontuário (carimbar todos os formulários, mantendo-os em abas específicas; 

preencher dados corretamente com os identificadores de segurança: nome, data de nascimento, 

número do prontuário; usar letra legível);  

✓ Definir condutas com base nas diretrizes atuais relacionadas a cada patologia;  

✓ Liberar prescrição no horário pré-definido pela coordenação médica e farmácia (atualmente até 

11 horas, com exceção nos casos de intercorrência, redução do número de plantonistas com 

superlotação da unidade) carimbar e assinar todas as prescrições imediatamente após a liberação 

e impressão pela equipe de enfermagem. Priorizar a liberação de prescrições com necessidade 

de liberação de NPT (até as 10 h). Na primeira NPT solicitada será necessário preencher a folha 

de cadastro da primeira NPT (preenchimento único); 

✓ Participar ativamente do plano terapêutico, visitas multiprofissionais, definindo metas na 

admissão em folha específica do plano terapêutico, detalhando previsão de alta, metas e dias 

para concluí-las por meio de reavaliações diárias do plano; Para todo paciente admitido deve ser 

aberta Folha de plano terapêutico disponível no setor;  

✓ É responsabilidade do médico do plantão noturno atualizar hipóteses diagnósticas (e não 

apagar), e medicações em uso na folha de evolução médica de todos os pacientes da unidade. 
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Imprimir e deixar em ordem de leito na prancheta médica junto a passagem de plantão para 

facilitar e agilizar prescrição do dia seguinte;  

✓ Para cada recém-nascido a ser regulado deve ser aberta a folha de regulação de leitos, disponível 

no setor, para avaliar perfil do RN a ser admitido na unidade e avaliação do transporte e chegada 

do RN a unidade para darmos feedback aos municípios de origem. Discutir com coordenador 

do setor referências fora do padrão;  

✓ Seguir fluxos na admissão (solicitação de swab retal para todo paciente com tempo de 

permanência em outro serviço hospitalar maior que 72 horas, de acordo com critérios da SCIH, 

rotina de rastreio de enterococcus resistente à vancomicina (vre) e o rastreio para enterobactérias 

resistentes a carbapenemas (erc)/ klebsiella pneumoniae carbapenemase (kpc) . mantendo em 

precaução de contato, até resultado do swab retal; 

✓ Imprimir, carimbar e assinar todas as solicitações de imagem e comunicar ao enfermeiro 

responsável; 

✓ Checar formulários obedecendo os protocolos instituídos; 

✓ Abrir protocolo sepse quando indicado e preencher protocolo PAV diariamente em pacientes 

entubados;  

✓ Participar ativamente de todas as decisões tomadas, sendo parte responsável pelas mesmas, 

deixando coordenador da unidade ciente das situações que fugirem da rotina;  

✓ Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho, realizando 

registro detalhados das mesmas em prontuário;  

✓ Participar das reuniões clínicas/organizacionais realizadas pela coordenação da Neonatologia 

ou outras lideranças médicas/institucional, quando convocado. 

 

 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES COMUNS 

✓ Garantir a continuidade da assistência, procedendo à passagem de plantão e não abandonando; 

✓ Garantir a continuidade da assistência, procedendo à passagem de plantão e não abandonando o 

mesmo na falta ou atraso do colega na jornada de trabalho seguinte, até que sejam tomadas as 

devidas providências; 



 

 

789  

 

✓ Comunicar com antecedência mínima de seis horas a ausência no plantão; 

✓ Cumprir as normas estabelecidas pela SCIH na prevenção de infecção hospitalar;  

✓ Higienizar as mãos conforme protocolo vigente; 

✓ Realizar notificação da hemovigilância, farmacovigilância ou tecnovigilância, quando se fizer 

necessário, de acordo com protocolos vigentes;  

✓ Notificar os incidentes para o Núcleo de Gestão e Segurança do Paciente (NUGESP) de acordo 

com os canais disponíveis; 

✓ Encaminhar e/ou alocar, de forma adequada os pertences dos pacientes, de acordo com as 

normas da instituição;  

✓ Realizar e gerenciar o descarte dos resíduos hospitalares conforme protocolo vigente do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS); 

✓ Eliminar todos os líquidos, excretas e secreções dos materiais, antes de entregá-los para que o 

serviço de higienização realize a limpeza;  

✓ Dispensar o lixo contaminado em lixeira específica para esse fim, com saco leitoso, na sala de 

utilidades, exceto nos casos de precaução, onde deverá haver uma lixeira com saco leitoso ao 

lado do leito, pois nesse caso, todo lixo deverá ser considerado contaminado; 

✓ Acondicionar materiais ou dispositivos que sejam necessário processamento pela central de 

material em reservatório apropriado (de uso em vias aéreas e para instrumentais cirúrgicos), na 

sala de utilidades, sempre os deixando esvaziados ou com a primeira lavagem; 

✓ Desprezar as bolsas e extensores dos hemocomponentes, quando vazias ou com até 1/3 de 

conteúdo, na lixeira de lixo infectante;  

✓ Quando as bolsas de hemocomponentes contiverem mais de 1/3 de conteúdo, entrar em contato 

com a agência transfusional para que o técnico da agência possa recolher a bolsa e os extensores;  

✓ Participar de treinamentos e, ou, reuniões organizadas pelo HRSC;  

✓ Cumprir os horários de repouso e/ou alimentação estabelecidos, de acordo com as normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);  

✓ Manter a dignidade do paciente, oferecendo todo o investimento possível e viável em recursos 

tecnológicos e terapêuticos;  

✓ Respeitar as necessidades, os valores, os princípios éticos, morais, e as crenças dos pacientes e 

familiares; 
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✓ Identificar conforme Protocolo de dor vigente, a dor com todos os recursos tecnológicos, 

farmacológicos e psicológicos; 

✓ Garantir a privacidade do paciente durante toda sua internação; 

✓ Prezar pela qualidade e humanização da assistência prestada; 

✓ Realizar e manter a organização dos prontuários. 

 
ENFERMEIROS  

✓ Receber e passar o plantão leito a leito, devidamente uniformizado, observando os registros da 

passagem de plantão das ocorrências; 

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Analisar as atividades prioritárias iniciais após recebimento do plantão, implementando ações 

imediatas; 

✓ Averiguar registros na ocorrência de enfermagem e encaminhar, caso necessário, a demanda 

administrativa para coordenação de enfermagem; 

✓ Planejar a assistência de enfermagem e participar ativamente da  

✓ Gerenciar e supervisionar todo o trabalho da equipe de enfermagem formulação de planos de 

ações na busca de qualificar o serviço; assistencial e burocrática, prezando pela segurança e 

qualidade da assistência; 

✓ Garantir a continuidade do Plano Terapêutico do paciente; 

✓ Analisar rotineiramente os registros dos técnicos de enfermagem; 

✓ Participar e gerenciar a equipe de enfermagem na parada cardiorrespiratória;  

✓ Realizar com a equipe de enfermagem, no início do turno, avaliação dos pacientes, orientando 

a execução das atividades referentes ao cuidado do dia, de acordo com a condição de cada 

paciente; 

✓ Imprimir e solicitar ao técnico a fixação placa de identificação do leito do paciente; 

✓ Conferir o carro de emergência, observando a validade e integridade do lacre dos materiais 

processados, preenchendo o check-list pertinente. Solicitar em caráter de urgência, a reposição 

de insumos, caso seja necessário; 

✓ Supervisionar, em todos os leitos, a fixação das vias aéreas seguras, o uso das drogas de fluxo 

contínuo, a identificação do paciente, instalação e manutenção correta de tecnologias de saúde 
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(bomba de infusão, monitorização não invasiva e invasiva) bem como de todos os dispositivos 

e conexões;  

✓ Garantir a realização de mudança de decúbito conforme protocolo vigente e registrar em 

prontuário;  

✓ Garantir que a equipe de enfermagem realize a organização do setor; 

✓ Realizar registro nos formulários estabelecidos no setor, garantindo que todas as condutas sejam 

realizadas; 

✓ Realizar a atualização dos riscos identificados nos leitos dos pacientes, conforme necessidade;  

✓ Comunicar ao Serviço Social a vulnerabilidade social da família quando identificada;  

✓ Comunicar ao serviço de nutrição sobre a necessidade de jejum ou liberação de dieta dos 

pacientes;  

✓ Sinalizar ao SCIH o aparecimento de doenças infectocontagiosas e de doenças de notificação 

compulsória, para que sejam tomadas as medidas cabíveis e realizar a notificação; 

✓ Checar mapa de procedimentos cirúrgicos e exames agendados, garantindo a execução dos 

preparos específicos. Confirmar junto ao setor os horários para realização dos procedimentos; 

✓ Organizar a equipe de enfermagem na saída para refeições e descanso, atentando para criticidade 

dos pacientes, sem que haja déficit na cobertura assistencial;  

✓ Aprazar e informar à Farmácia o acréscimo da prescrição médica;  

✓ Preencher os Termos de Responsabilidade quando necessário; 

✓ Supervisionar exames de imagem realizado dentro dos setores conforme rotina do serviço;  

✓ Garantir a entrega dos frascos de urina aos pacientes orientados para que seja colhida a primeira 

urina da manhã, a partir das 5h, quando prescrito, com armazenamento dos frascos devidamente 

identificados na sala de utilidades e comunicar ao laboratório;  

✓ Coletar amostra de urina para exames do sistema fechado (sonda vesical de demora), de acordo 

com prescrição médica; 

✓ Colher a primeira urina da manhã, à partir das 05h:00m, quando solicitado sumário de urina em 

sistema fechado, armazenando em seguida os frascos devidamente identificados no frigobar;  

✓ Colher aspirado traqueal para exames, quando prescrito; 

✓ Manter vias aéreas pérvias, através da aspiração;  

✓ Instalar sistema de Pressão Venosa Central (PVC), Pressão Arterial Invasiva (PAI) e Pressão 
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Intra-abdominal (PIA) de acordo com prescrição médica; 

✓ Gerenciar validade dos canulados e das drogas em uso contínuo em bomba de infusão; 

✓ Monitorar resultado das condutas da equipe multidisciplinar, solicitar reavaliação, caso seja 

necessário; 

✓ Realizar cateterismo vesical, sondagem orogástrica, nasogástrica e nasoenteral conforme 

prescrição médica;  

✓ Preparar e administrar terapias parenteral conforme prescrição médica; 

✓ Participar diretamente dos processos de gerenciamento de riscos na unidade, seja na assistência 

ou na supervisão; 

✓ Não programar os equipamentos em modo silencioso; 

✓ Sinalizar a situação de bloqueio do leito no sistema;  

✓ Realizar registro de toda assistência de enfermagem prestada, inclusive as intercorrências e 

óbitos; 

✓ Garantir diariamente o preenchimento das fichas de evolução das feridas;  

✓ Comunicar o paciente e /ou responsável sobre assistência prestada, registrando-a em prontuário; 

✓ Garantir que o corpo, em caso de óbito, seja devidamente preparado e identificado, de acordo 

com protocolo de identificação segura e acionar a central de transportes. Informar ao serviço 

social e/ou coordenação administrativa; 

✓ Garantir que seja realizado Eletrocardiograma (ECG) de todos os pacientes com diagnóstico 

médico de óbito, independentemente da prescrição médica, que deverá ser arquivado no 

prontuário; 

✓ Garantir o preenchimento adequadamente da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP), salvo risco iminente de morte;  

✓ Realizar notificações de hemovigilância, farmacovigilância ou tecnovigilância de acordo com 

protocolos vigentes, informando a coordenação e encaminhando-as adequadamente. Apoiar os 

técnicos de enfermagem no preenchimento, no caso de fármaco ou tecnovigilância, quando 

forem notificados por estes profissionais;  

✓ Realizar a coleta de gasometria arterial e entrar em contato com o laboratório, solicitando a 

presença do auxiliar de laboratório que irá recolher a amostra e realizar o transporte da coleta 

devidamente identificada. Manter refrigeração (2 a 8 °C) por no máximo 30 minutos; 
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✓ Participar ativamente do processo de suspeita, abertura e fechamento do protocolo de morte 

encefálica;  

✓ Comunicar ao Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), para o mesmo entrar em contato com 

a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) 

sobre a abertura/suspeita do protocolo de morte encefálica/ME; 

✓ Auxiliar no processo de realização do primeiro exame clínico para abertura do protocolo e outras 

demandas da CIHDOTT (exame pode ser aberto por neurologista, neurocirurgião ou médico 

plantonista); 

✓ Preencher ficha de notificação de morte encefálica e encaminhá-la juntamente com o termo de 

morte encefálica e ficha de atualização do quadro do Potencial Doador (PD) para o NAC, para 

que esse serviço proceda a encaminhamento de fax a central de transplantes do estado 

(enfermeiro componente da CIHDOTT);  

✓ Informar ao médico plantonista sobre a solicitação de exames para abertura do protocolo de ME 

e assinatura do formulário da coleta do soro para sorologia. O laboratório coletará o soro e 

enviará para o NAC, o mesmo encaminhará à central de transplantes (enfermeiro componente 

da CIHDOTT);  

✓ Checar com o médico plantonista a solicitação de interconsulta com neurocirurgião ou 

neurologista para laudar exame complementar e para realização do segundo exame clínico para 

fechamento do protocolo de morte encefálica (enfermeiro componente da CIHDOTT); 

✓ Atualizar a ficha de notificação de ME com resultados de exames e outras informações sempre 

que necessário e encaminhá-la diariamente ao NAC; 

✓ Comunicar imediatamente a CIHDOTT, após fechado o protocolo, além de acolher familiares 

para que a equipe da CIHDOTT realize entrevista;  

✓ Preparar potencial doador para realização da cirurgia, após liberação da equipe de transplante e 

aceite da família para doação;  

✓ Montar e trocar os circuitos de ventiladores mecânicos de acordo com normatização; 

✓ Realizar as condutas referentes à hemotransfusão mantendo as boas práticas conforme protocolo 

vigente. Toda hemotransfusão eletiva deverá ser realizada durante o dia e somente deverá ser 

realizada à noite nos casos de emergência.  

✓ Entrar em contato com a agência transfusional quando houver indicação de transfusão de 
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extrema urgência para garantir a chegada do hemocomponente em tempo oportuno;  

✓ Solicitar que o técnico de laboratório leve o hemocomponente somente no momento em que for 

transfundido;  

✓ Participar da visita multiprofissional semanalmente contribuindo para melhoria da assistência 

de enfermagem; 

✓ Realizar aprazamento de todas as prescrições médicas; 

✓ Supervisionar a execução do Protocolo relacionados a prevenção de pneumonias; 

✓ Garantir a efetividade do Plano Terapêutico na visita multiprofissional do paciente; 

✓ Estabelecer metas de enfermagem, executa-las e avaliá-las no Plano Terapêutico;  

✓ Garantir a realização dos banhos nos leitos, de acordo com programação dos leitos para o turno;  

✓ Realizar a evolução de enfermagem dos pacientes conforme programação dos leitos para o 

turno;  

✓ Avaliar as condições da pele por meio da escala de Braden e solicitar o colchão adequado para 

cada paciente; 

✓ Realizar a avaliação com a escala ESEL 11 de todos os pacientes; 

✓ Realizar avaliação da pele do paciente, identificando lesões preexistentes, e na presença dessas, 

proceder a notificação de lesão por pressão em instrumento de notificação específico do 

incidente e, conforme necessidade realizar os curativos; 

✓ Realizar os curativos dos pacientes, de acordo com programação dos leitos para o turno e 

registrar no prontuário e/ou em formulário específico da unidade a evolução da ferida;  

✓ Solicitar interconsulta com o estomoterapeuta se necessitar de curativos especiais, utilizando os 

produtos de alto custo somente após ser dado o parecer positivo do estomoterapeuta 

devidamente assinado e carimbado;  

✓ Fechar balanço hídrico às 06h00m da manhã, realizado pelo técnico; 

✓ Supervisionar a organização dos prontuários e das pastas dos pacientes, para que seja realizado 

o desmame quando necessário; 

✓ Preencher os termos de exames ou procedimentos que serão realizados no dia posterior; 

✓ Gerenciar a unidade para que no horário de visita não ocorra procedimentos no leito, visando à 

intimidade, privacidade e o bem estar dos pacientes; 

✓ Realizar verificação da pressão do cuff em pacientes entubados e/ou traqueostomizados e da 
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ausência de condensação no circuito de traqueias;  

✓ Supervisionar troca de selo d’água realizado pelo técnico de enfermagem; 

✓ Preencher a planilha de Gerenciamento de Segurança até 00h:00m, zelando pela fidedignidade 

das informações prestadas;  

✓ Providenciar a realização da coleta de escarros a partir das 05h00m, com armazenamento em 

frascos devidamente identificados no frigobar da sala de utilidades;  

✓ Providenciar a reserva e o preparo do leito do paciente de acordo com seu perfil; 

✓ Realizar movimentação de leitos no sistema após recebimento do paciente; 

✓ Realizar admissão de enfermagem, prescrição de enfermagem e preenchimento das escalas de 

avaliação de risco;  

✓ Considerar as precauções padrão na alocação dos pacientes nas enfermarias/ leitos;  

✓ Garantir a transferência segura do paciente da cama para maca, zelando para que não haja saída 

não programada de dispositivos entre outros eventos adversos; 

✓ Preencher o check-list do transporte seguro de acordo com as determinações do protocolo; 

✓ Acolher cordialmente o paciente e seu acompanhante, fornecendo orientações sobre o 

funcionamento do setor; 

✓ Garantir que seja realizado ECG, conforme solicitação/prescrição médica; 

✓ Atualizar a ocorrência de enfermagem a cada plantão. Imprimir, carimbar e assinar, arquivando 

no setor por 3 meses; 

✓ Providenciar troca de dispositivos conforme normatização da SCIH, quando paciente advindo 

de setores internos, se necessário ou de outras instituições na admissão;  

✓ Garantir que o serviço de nutrição, farmácia e serviço social sejam comunicados sobre as altas; 

✓ Conferir o preenchimento do relatório de alta, que deverá ser devidamente assinado e carimbado 

pelo médico, bem como conter assinatura e ciência do paciente em duas vias;  

✓ Conferir com o serviço social a garantia do transporte intermunicipal, bem como em situações 

de vulnerabilidade, caso necessário; 

✓ Garantir a retirada dos dispositivos na alta, se necessário;  

✓ Garantir que a central de transporte seja comunicada para realizar transporte seguro na alta; 

✓ Providenciar materiais e equipamentos de suporte para o transporte de acordo com o perfil do 

paciente e comunicar ao NAC, após a saída do paciente da unidade;  
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✓ Proceder a alta no sistema e atualizar a movimentação de leitos, após a saída do paciente e 

informar ao serviço de higienização para realizar limpeza terminal;  

✓ Garantir a organização diariamente do prontuário, atentando-se também para as situações de 

transferências e saídas; 

✓ Organizar os prontuários em invólucro próprio, devidamente identificado para envio ao NAC; 

✓ Preencher check-list do Transporte Seguro, em caso de pacientes críticos, garantindo que todos 

os pontos sejam realizados; 

✓ Garantir que os medicamentos remanescentes em caso de transferência intra-hospitalar, sejam 

encaminhados para a farmácia, para que sejam remanejados quando necessário;  

✓ Acompanhar o transporte / translado caso seja necessário, de acordo com a situação do paciente, 

respeitando o protocolo de transporte seguro; 

✓ Não permitir a transferência de pacientes críticos sem o acompanhamento médico durante todo 

o percurso; 

✓ Supervisionar a retirada de materiais e equipamentos do leito do paciente; 

✓ Garantir a desinfecção (a ser realizada pela equipe de limpeza) e guarda dos equipamentos 

utilizados ou transferência para a central de equipamentos; 

✓ Liberar o leito no sistema em até 3 horas, quando o mesmo estiver pronto para ocupação;  

✓ Comunicar ao setor de origem, quando o leito estiver devidamente pronto pelo setor de destino;  

✓ Garantir que o paciente esteja devidamente preparado de acordo com protocolos;  

✓ Receber o paciente no retorno do exame, finalizando o preenchimento do check-list, garantindo 

que todos os pontos sejam seguidos e que a transferência da maca para cama seja realizada de 

forma segura; 

✓ Garantir envio da cópia do prontuário (prescrições médicas e evoluções do dia, além dos exames 

necessários), em casos de transferências externas com retorno e em caso de encaminhamento de 

equipamentos do setor preencher a ficha específica de saída de material. 

 
ÁREAS ESPECÍFICAS 

ENFERMEIRO DO EIXO CIRÚRGICO 

CLÍNICAS CIRÚRGICAS (CLÍNICA CIRÚRGICA E TRAUMATO-

ORTOPÉDICA) 

✓ Organizar após a passagem do plantão o mapa cirúrgico dando prioridade às urgências e devidos 
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encaminhamentos; 

✓ Receber os pacientes na unidade para admissão seguindo todas as etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE);  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Preencher as escalas de enfermagem conforme riscos;  

✓ Supervisionar, conforme prescrição médica, o jejum pré-operatório e retorno da dietoterapia dos 

io, esclarece pacientes e presença da placa de dieta zero nos leitos;  

✓ Entrar em contato com a nutrição no período noturno para que seja entregue a última dieta das 

04h00m da manhã dos dois (2) primeiros pacientes em mapa da manhã;  

✓ Acompanhar suspensão de medicamentos críticos necessários para realização cirúrgica; 

✓ Orientar pacientes e acompanhantes quantos aos riscos inerentes desde sua admissão até a alta;  

✓ Encaminhar os pacientes para a realização do procedimento cirúrgico, mediante preparos 

adequados; 

✓ Preencher os Termos de Responsabilidade, quando necessário tirando dúvidas ao paciente; 

✓ Encaminhar os pacientes para a realização de exames, mediante preparos adequados; 

✓ Realizar SAEP dos pacientes que serão encaminhados ao Centro Cirúrgico Geral (CCG) durante 

o plantão realizando dupla checagem com os enfermeiros do CCG dos pacientes eletivos no dia 

anterior;  

✓ Realizar ligação para o enfermeiro do CCG antes de encaminhar os pacientes sanando possíveis 

pendências; 

✓ Informar ao enfermeiro do plantão seguinte alguma pendência cirúrgica para que seja resolvida; 

✓ Receber o paciente no pós-operatório garantindo a continuidade da assistência cirúrgica, 

registrando em prontuário;  

✓ Realizar nova prescrição de enfermagem no pós-operatório imediato, implementando os novos 

cuidados pós-cirúrgicos e preenchendo novas escalas de risco; 

✓ Realizar troca de curativos diariamente, ou conforme conduta, cirúrgicos ou não cirúrgicos e 

evoluir os mesmos, dando prioridade aos pacientes de alta no dia. 

 
CENTRO CIRÚRGICO GERAL  

✓ Trabalhar de forma articulada e integrada com os setores primando pela interlocução e 
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cooperação com equipes das demais áreas assistenciais e de apoio a unidade;  

✓ Analisar a agenda de pacientes e os procedimentos marcados para o dia; 

✓ Realizar a visita pré-operatória aos pacientes agendados para cirurgias do próximo turno, de 

acordo com o mapa cirúrgico; 

✓ Comunicar-se com a enfermeira da unidade de internação, informando que realizará a visita;  

✓ Checar a SAEP que está impressa no prontuário; 

✓ Realizar averiguação do preparo do paciente;  

✓ Certificar-se da resolução de pendências com o setor de internação, para viabilizar o ato 

cirúrgico, tais como: preenchimento completo de todos os termos (consentimento informado, 

invasivos, avaliação anestésica, termo de explante, termo de amputação e etc), presença de todos 

os exames solicitados, hemocomponentes e outros;  

✓ Recepcionar o paciente no CCG, conferindo sua identificação através da pulseira, checando  

✓ nome completo e data de nascimento, iniciando o check-list de cirurgia segura; 

✓ Checar equipe cirúrgica e anestesiologista responsável, bem como informações relevantes ao 

ato anestésico cirúrgico, como tipo de anestesia e tempo aproximado programado pelo cirurgião;  

✓ Realizar registros de enfermagem no prontuário, checar prescrição médica, e demais 

informações necessárias no pré-operatório imediato;  

✓ Identificar-se ao paciente mostrando sempre o crachá e certificar-se que os participantes do ato 

cirúrgico também se identificaram;  

✓ Verificar sobre o correto preenchimento dos impressos próprios da área e do prontuário, assim 

como da apresentação dos exames pertinentes ao ato cirúrgico (com antecedência quando 

possível); 

✓ Checar resultados de exames realizados no pré e transoperatório;  

✓ Supervisionar e delegar a organização dos prontuários, mantendo as informações descritas em 

ordem cronológica;  

✓ Conduzir mapa cirúrgico: avaliar pacientes no preparo, auxiliar em procedimentos técnicos e no 

que se fizer necessário;  

✓ Realizar a supervisão dos técnicos em enfermagem do setor;  

✓ Certificar-se sobre jejum adequado e recebimento da maltodrextrina, retirada de próteses ou 

adornos, marcação da lateralidade/sítio cirúrgico, ou necessidade de tricotomia antes de 
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encaminhar o paciente para sala operatória. 

✓ Garantir o funcionamento dos equipamentos como aspirador, bisturi elétrico, foco de luz, 

aparelhos utilizados para anestesia, tomadas elétricas, materiais para vídeo cirurgia, mesa 

cirúrgica, negatoscópio e outros específicos para cada cirurgia; 

✓ Registrar chamado no Sistema GLPI (setores da Engenharia Clínica ou Manutenção) para 

providenciar resoluções de não conformidades encontradas nas salas;  

✓ Conferir a organização das salas de cirurgia: supervisionar checklist das salas (equipamentos, 

temperatura e umidade) e carro de urgência; 

✓ Realizar movimentação do paciente no sistema, durante o seu fluxo dentro do centro cirúrgico;  

✓ Responsabilizar-se pelo seguimento correto do check-list de cirurgia segura;  

✓ Realizar procedimentos assistenciais privativos de enfermeiro;  

✓ Notificar através do registro de incidentes, falhas percebidas no preparo (paciente chegou no 

CCG sem pulseira de identificação, preparo cirúrgico inadequado, sem termos assinados);  

✓ Acompanhar o paciente até a sala de cirurgia; 

✓ Colaborar com o ato anestésico, caso haja necessidade;  

✓ Realizar a sondagem vesical de demora/alívio, ou auxiliar ao cirurgião, caso seja necessário;  

✓ Realizar inspeção física no paciente, após a admissão na sala de operações e a correta colocação 

da placa de bisturi;  

✓ Realizar movimentação do paciente no sistema, durante o seu fluxo dentro do centro cirúrgico;  

✓ Responsabilizar-se pelo seguimento correto do check-list de cirurgia segura;  

✓ Realizar a hemovigilância de pacientes em transfusões no setor, comunicando ao 

anestesiologista sinais de reações transfusionais para conduta adequada, assim como realizar 

notificação de evento adverso, em formulário próprio sinalizando à Agência Transfusional o 

ocorrido;  

✓ Em situações de transfusão de extrema-urgência, garantir contato com a Agência Transfusional 

com o intuito de que a entrega do hemocomponente seja em tempo oportuno, menor do que 15 

minutos, providenciando em sequência, coletas para provas de compatibilidade; 

✓ Auxiliar a transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, orientando o paciente 

(quando este encontra-se consciente) quanto ao risco de queda, já que a mesa não possui grades 

laterais e orientar o circulante para que o mesmo não se afaste do paciente até o fim do ato 
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anestésico;  

✓ Supervisionar curativo cirúrgico ou ajudar a equipe em sua execução, quando solicitado; 

✓ Prestar assistência ao paciente ao término do procedimento anestésico cirúrgico; 

✓ Comunicar a equipe da limpeza, a necessidade da realização da limpeza concorrente ou terminal 

de sala operatória de acordo com o grau de contaminação do procedimento, assim como leitos 

do preparo e da SRPA; 

✓ Auxiliar a equipe na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, realizando breve 

inspeção física no paciente, para detectar possíveis eventos adversos, e certificando-se da correta 

colocação de cateteres, sondas e drenos;  

✓ Encaminhar o paciente até a sala de recuperação anestésica/UTI/enfermaria de acordo com alta;  

✓ Registar cuidados de enfermagem e intercorrências durante a cirurgia; 

✓ Informar as condições clínicas do paciente para o enfermeiro responsável pela SRPA. No caso 

dos pacientes da SRPA ou S.O que serão encaminhados para a UTI, o enfermeiro da SRPA ou 

da S.O deverá entrar em contato com o enfermeiro da UTI ou Clínica de origem, após a 

confirmação da liberação de vaga, repassando a condição clínica do paciente. Aguardar 

confirmação da transferência (leito pronto) e seguir Protocolo de Transporte Seguro para 

pacientes críticos ou não críticos;  

✓ Admitir em prontuário o paciente que está em srpa, realizando o preenchimento das escalas 

BRADEN e ESEL 11;  

✓ Preencher planilha do gerenciamento de enfermagem;  

✓ Avaliar escala de Mews, acionando médico anestesiologista sobre a pontuação na chegada do 

paciente em sala de preparo e SRPA;  

✓ Realizar prescrição de enfermagem e aprazamento das prescrições médicas;  

✓ Realizar dupla checagem do prontuário junto ao técnico conferindo se todos os impressos 

cirúrgicos estão presentes (descrição cirúrgica, anátomo patológico, solicitação de cultura); 

✓ •Acionar laboratório para recolhimento de exames coletados/cultura/anatomopatológico quando 

necessário;  

✓ Orientar os pacientes para o autocuidado em relação ao corpo, à ferida operatória, à 

deambulação precoce e aos dispositivos corpóreos (drenos, sondas e tubos), assim como às 

complicações cirúrgicas e aos sinais de infecção do sítio cirúrgico;  
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✓ Observar ferida operatória se caso algum sinal flogístico ou sangramento ativo e informar ao 

cirurgião;  

✓ Registrar ocorrência em cada turno e dar continuidade a assistência aos pacientes que já estejam 

no preparo do centro cirúrgico;  

✓ Organizar passagem de plantão de acordo com mapa cirúrgico e pacientes em SRPA. 

 
 ENFERMEIRO DO EIXO AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL)  

 AVC AGUDO 

✓ Receber o plantão à beira leito, utilizando a ocorrência de enfermagem como instrumento para 

uma comunicação efetiva;  

✓ Conferir o carro de urgência e maleta da trombólise, fazendo reposição do material em falta, 

solicitando-o em setor responsável pelo abastecimento; 

✓ Realizar no início do turno, passagem de plantão dos pontos mais importantes do paciente com 

a equipe de técnicos de enfermagem, orientando a eles, quanto a execução das atividades 

referentes ao cuidado, de acordo com a condição de cada paciente;  

✓ Providenciar pendências de acordo com as prioridades;  

✓ Orientar pacientes quantos aos riscos inerentes a queda, broncoaspiração, infecções de corrente 

sanguínea, perda de dispositivos;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas; 

✓ Avaliar as escalas de Rankin e Barthel na admissão e alta;  

✓ Avaliar escalas de Braden e ESEL-11 diariamente; 

✓ Acompanhar mapa com agendamento de exames e procedimentos; 

✓ Preencher os Termos de Consentimento, necessários à realização dos exames de imagem e 

procedimentos;  

✓ Acompanhar o plano terapêutico com as metas da enfermagem, avaliando as condutas 

diariamente;  

✓ Preencher o gerenciamento de segurança, analisando junto à coordenação, mensalmente, os 

indicadores e plano de ação para redução e prevenção dos eventos;  

✓ Incluir e atualizar dados dos pacientes no banco de dados da Unidade de AVC (UAVC);  

✓ Gerenciar os protocolos vigentes no setor em instrumento específico, conforme recomendações 
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repassadas pela coordenação; 

✓ Realizar Evolução de Enfermagem diariamente, e registrar procedimentos após realização, 

ambas na folha de evolução multiprofissional; 

✓ Planejar a alta do paciente junto a equipe multiprofissional, de acordo com as metas de alta 

estabelecidas no plano terapêutico; 

✓ Comunicar ao técnico de Enfermagem a alta para que o mesmo deixe o paciente pronto até a 

chegada do transporte, protocolando exames do paciente e demais documentos;  

✓ Fornecer todos os cuidados e orientações para alta do paciente, tirando todas as dúvidas 

pertinentes ao autocuidado domiciliar. 

 
ADMISSÃO  

✓ Pacientes em janela terapêutica: Reservar o leito, após liberação pelo médico plantonista 

conforme fluxo do protocolo de AVC; 

✓ Organizar a triagem e designar os técnicos responsáveis pela admissão, conforme escala destes; 

✓ Realizar triagem do paciente, após a chegada do mesmo no setor;  

✓ Preencher escala de LAPSS;  

✓ Conduzir paciente ao centro de imagem, junto à equipe, levando maleta de trombólise; 

✓ Preparar e administrar o Alteplase para casos elegíveis; 

✓ Admitir o paciente na UAVC e mantê-lo em vigilância por 24 hora pós trombólise; 

✓ Pacientes em janela terapêutica: Reservar leito após liberação da vaga; 

✓ Organizar a triagem e designar técnicos responsáveis pela admissão do paciente;  

✓ Realizar triagem do paciente, após chegada deste no setor; 

✓ Preencher Escala de LAPSS;  

✓ Conduzir paciente ao centro de imagem, junto à equipe;  

✓ Admitir o paciente na UAVC, após confirmação do caso. 

 
TRANSFERÊNCIA  

✓ Passar quadro clínico do paciente para o enfermeiro do setor destino;  

✓ Encaminhar paciente para setor de transferência após liberação do leito via comunicação com 

NAC e equipe (médico e enfermeiro) do setor de destino;  

✓ Organizar transporte de paciente crítico, conforme perfil e seguindo protocolo de transporte 
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seguro; 

✓ Supervisionar a retirada de materiais e equipamentos do leito da paciente e do berço;  

✓ Comunicar a equipe dos serviços gerais a necessidade de realização de limpeza terminal do 

leito; 

✓ Caso seja necessário, acompanhar o transporte/translado, de acordo com a situação do paciente. 

 
ALTA HOSPITALAR  

✓ Dar alta aos pacientes seguindo o fluxo: Conferir os relatórios de alta assinadas pelo médico e 

equipe multiprofissional, garantindo que os pacientes recebam todas as documentações e 

orientações necessárias na alta, comunicar ao serviço social para o mesmo acionar a família 

sobre a alta; 

✓ Após a chegada do transporte municipal ou do familiar que acompanhará o paciente, solicitar 

técnico do transporte via central de transportes do hospital, para conduzi-lo até a saída. 

Posteriormente, dar alta no sistema, realizando a movimentação de leitos, comunicar ao 

funcionário dos serviços gerais para realizar a limpeza terminal do leito, atualizar ocorrência e 

organizar o prontuário e os exames complementares em saco plástico identificados no setor, 

para recolhimento do NAC faturamento. 

 
AVC SUBAGUDO. 

 Admitir pacientes seguindo fluxo: 

✓ Paciente em janela terapêutica: após liberação de leito pelo médico plantonista conforme fluxo 

do protocolo de AVC, reservar o leito, organizar triagem, designar técnicos responsáveis pela 

admissão, conforme escala destes. Após chegada do paciente, realizar triagem, preencher escala 

de LAPSS, conduzir paciente ao centro de imagem, junto à equipe, levar maleta de trombólise, 

preparar e administrar o Alteplase para casos elegíveis, reencaminhar o paciente para UAVC e 

mantê-lo em vigilância por 24 horas, nos casos não elegíveis conduzi-lo à UAVC. Realizar 

admissão e prescrição de enfermagem, escala de Rankin, Barthel, Braden, registrando os riscos 

clínicos na placa de identificação do paciente no leito) e ESEL 11, aprazar prescrição médica, 

atualizar ocorrência, incluir pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico (AVC-I) e 

ataques isquêmicos transitório (AIT) na Linha de cuidado; 

✓ Pacientes fora de janela terapêutica: Após vaga liberada para o paciente, via central de leitos, 



 

 

804  

 

reservar o leito, organizar triagem, designar técnicos responsáveis pela admissão, conforme 

escala destes. Após chegada do paciente, realizar triagem, preencher escala de LAPSS, conduzir 

paciente ao centro de imagem. Reencaminhar o paciente para UAVC. Realizar admissão e 

prescrição de enfermagem, escala de Rankin, Barthel, Braden, registrando os riscos clínicos na 

placa de identificação do paciente no leito e ESEL 11, aprazar prescrição médica, atualizar 

ocorrência, incluir pacientes com AVC-I e AIT na Linha de cuidado. 

 
ENFERMEIRO DO EIXO OBSTÉTRICO 

✓ Garantir que todos os leitos (gestantes, puérperas e recém-nascidos) estejam devidamente 

identificados; 

✓ Identificar-se às pacientes informando seu nome, função e tempo que irá conduzi-la, saudá-las, 

sendo cordial e empático com as demandas;  

✓ Garantir assistência materna e neonatal segura e de qualidade, assistindo o pré-parto, parto e 

pós-parto, de risco habitual, seguindo a Política de Humanização do Parto e Nascimento do SUS 

e Rede cegonha;  

✓ Verificar os BCFs - batimentos cardíacos fetais - conforme a prescrição do médico obstetra; 

✓ Certificar-se de que o acompanhante está informado do procedimento e se deseja participar do 

parto, caso a situação da paciente seja favorável;  

✓ Recepcionar acompanhante na sala parto (tanto normal quanto cirúrgico), prestando orientações 

ao mesmo e posicionando-o em local estratégico para apoio a paciente e visualização do RN 

após nascimento;  

✓ Encaminhar pacientes para o CPN (Centro de parto normal) após início do Trabalho de parto (4 

cm); 

✓ Encaminhar pacientes para Centro Cirúrgico Obstétrico (CCO) com SAEP, Verificação de 

Cirurgia Segura e Termos de Responsabilidade preenchidos. Em cesarianas de emergência não 

é necessário preencher os impressos supracitados; 

✓ Acompanhar o obstetra sempre que possível na avaliação médica das pacientes; 

✓ Avaliar junto ao Obstetra e Neonatologista os casos de alto risco que demandem um maior grau 

de cuidados na assistência. Na ausência de algum desses profissionais, assumir os casos até a 

chegada dos mesmos;  

✓ Checar resultados dos exames solicitados da mãe e RN (ABO, VDRL, PCR, dentre outros);  
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✓ Garantir uso de métodos não-farmacológicos para alívio da dor quando desejado pela 

parturiente;  

✓ Garantir o correto preenchimento do Partograma;  

✓ Garantir o correto descarte da placenta conforme fluxo institucional;  

✓ Garantir o registro do parto e condições maternas e neonatais nos prontuários de ambos;  

✓ Atuar na promoção do aleitamento materno desde a primeira hora de vida do recém-nascido até 

sua alta hospitalar, sensibilizando a puérpera e seus familiares quanto a importância da 

amamentação e os benefícios que traz para o binômio; 

✓ Receber o recém-nascido prestando os cuidados de enfermagem necessários; 

✓ Garantir a coleta do sangue do cordão umbilical para exames de rotina do RN; 

✓ Supervisionar as atividades de incentivo ao aleitamento materno realizadas pelos técnicos de 

enfermagem; 

✓ Garantir o contato pele a pele da mãe/RN na primeira hora após o parto, salvo em situações em 

que a haja impossibilidades por motivos maternos ou do recém-nascido;  

✓ Orientar as pacientes e acompanhantes sobre os cuidados com mãe/RN a serem prestados em 

situações especiais (por exemplo: apoio emocional à mulher no trabalho de parto, apoio na 

amamentação - ou não amamentação em casos de mães soropositivas, dentre outras); 

✓ Auxiliar o neonatologista na assistência imediata ao RN; 

✓ Inserir o registro do recém-nascido no sistema logo após o nascimento e imprimir a pulseira de 

identificação do neonato, garantindo a identificação segura; 

✓ Garantir que a mãe receba e use uma pulseira para cada RN, além da sua própria pulseira de 

identificação;  

✓ Responsabilizar-se pelo transporte seguro do recém-nascido para neonatologia; 

✓ Garantir realização de ordenha mamária, caso a mãe tenha produção de leite e o bebê esteja com 

dificuldade na pega;  

✓ Instalar oxigenoterapia no RN, conforme prescrição, comunicar ao neonatologista qualquer 

alteração do recém-nascido;  

✓ Garantir o monitoramento da glicemia dos recém-nascidos, ofertando dieta em copinho 

conforme prescrição, quando necessário;  

✓ Proceder o preenchimento da DNV; 
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✓ Comunicar ao serviço social, pendências de DNV (Declaração de Nascido Vivo) a serem 

entregues, para que ao receber alta a mãe tenha em mãos todos os documentos necessários; 

✓ Realizar punção venosa para coleta de exame laboratorial dos recém-nascidos, quando prescrito;  

✓ Garantir a coleta do teste do pezinho nas situações que os bebês encontram- se na unidade de 3 

a 5 dias após o nascimento;  

✓ Garantir a realização do teste do coraçãozinho, teste da linguinha, teste do olhinho e da orelhinha 

antes da alta do recém-nascido; 

✓ Informar na lista de solicitação da vacina as doses necessárias para vacinar as crianças e as 

puérperas; 

✓ Garantir a vacinação do RN com BCG e Hepatite B e da puérpera com Tríplice viral (casos que 

se aplicam) até a alta hospitalar; 

✓ Garantir o registro das vacinas na caderneta de vacinação; 

✓ Realizar orientações de alta englobando os cuidados maternos e com o RN;  

✓ Garantir a vacinação de todos os RNs de acordo com rotina (BCG e hepatite B • Garantir que 

todos os RNs sejam banhados, respeitando as 24h após nascimento; 

✓ Evoluir todos os binômios, bem como as gestantes;  

✓ Realizar Braden e ESEL de todas as mães; 

✓ Realizar as prescrições de enfermagem de todas as pacientes e RNs; 

✓ Garantir a pesagem de todos os Recém-nascidos; 

✓ Garantir o banho de sol do RN das 6h às 6h:30 sob supervisão de uma técnica de enfermagem. 

 
ADMISSÃO 

✓ Pacientes em pós-operatório de feto morto (FM) ou pós-abortamento não devem ser alocadas 

em enfermaria com puérperas com bebê, devem preferencialmente, ser alocadas na ala das 

gestantes de alto risco ou no isolamento; 

✓ Considerar as precauções padrão na alocação das pacientes e dos neonatos nas enfermarias; 

✓ Imprimir a placa de identificação do leito da paciente, garantir que os riscos sejam preenchidos;  

✓ Imprimir a placa de identificação do RN quando puérpera; 

✓ Preencher escalas de risco de acordo com cada paciente; 

✓ Acolher cordialmente o binômio (mãe/RN) e seu acompanhante; 

✓ Realizar movimentação de leitos no sistema, após recebimento da paciente e neonato;  
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✓ Garantir a realização de verificação de sinais vitais maternos e dinâmica uterina no mínimo meia 

hora após a admissão da mesma na unidade, salvo nos casos extremos e graves. 

 

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO SETOR E PARA EXAMES 

✓ Após a comunicação com o NAC, providenciar materiais de suporte para o transporte de acordo; 

✓ com o perfil do binômio; 

✓ Garantir a transferência segura do binômio da cama para maca; 

✓ Supervisionar a retirada de materiais e equipamentos do leito da paciente e do berço;  

✓ Comunicar a equipe de higiene e limpeza a necessidade de realização de limpeza terminal do 

leito e do berço;  

✓ Caso de transporte crítico, acompanhar o transporte/translado, de acordo com a situação da 

paciente/neonato. 

 
ALTA HOSPITALAR 

✓ Garantir que as pacientes recebam todas as documentações necessárias na alta (exames, triagem 

neonatal, orientações de alta);  

✓ Solicitar a central de transporte o técnico de enfermagem para transporte seguro na alta;  

✓ Proceder a alta no sistema e atualizar a movimentação de leitos, após a saída da paciente e 

neonato (não realizar este procedimento quando a paciente/neonato ainda estiver no leito, 

mesmo que de alta);  

✓ Garantir a organização e arquivo do prontuário em envelope próprio e devidamente identificado 

e separar o prontuário da puérpera e do bebê; 

✓ Conferir na alta materna todos os documentos pessoais apresentados no internamento (RG, CPF, 

Carteira de trabalho, cartão do pré-natal, entre outros); cartão de vacina do RN (devidamente 

preenchido); DNV (devidamente preenchida); relatório de alta e agendamento de retorno para 

ambulatório de egressos, quando necessário. 

 
 ENFERMEIRO DO EIXO NEONATAL 

✓ Receber e passar o plantão leito a leito, observando os registros do livro de ocorrências;  

✓ Gerenciar a passagem de plantão dos técnicos de enfermagem;  

✓ Analisar criticamente as intercorrências iniciais de urgência após recebimento do plantão, 
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implementando ações imediatas;  

✓ Averiguar registros na ocorrência de enfermagem e encaminhar, caso seja necessário, a 

demanda administrativa para coordenação de enfermagem por meio do auxiliar de escritório;  

✓ Conferir o carro de emergência, observando a validade dos materiais processados e preenchendo 

o check-list pertinente. Solicitar a CME e, ou, farmácia, em caráter de urgência, a reposição, 

caso seja necessário. Solicitar à central de equipamentos a troca do desfibrilador, em caráter de 

urgência, caso este mostre algum defeito;  

✓ Responsabilizar-se pelo carro de emergência, solicitando reposição dos materiais aos setores 

correspondentes quando qualquer um dos lacres for rompido após uso do mesmo, em caráter de 

urgência, assim como garantir que a presença de um desfibrilador em perfeitas condições de 

uso;  

✓ Reconstituir os antibióticos prescritos por turno; 

✓ Realizar a visita em todos os leitos conforme rotina estabelecida, avaliando criteriosamente 

todos os pacientes, orientando aos técnicos de enfermagem a execução das atividades de rotina, 

de acordo com a condição de cada paciente; 

✓ Identificar-se (nome, função e tempo que irá conduzir o RN) ao acompanhante do mesmo caso 

esteja presente, cumprimenta-lo cordialmente e ser empático às demandas;  

✓ Garantir a realização de mudança de decúbito conforme horários estabelecidos, de acordo com 

protocolo de prevenção de lesões de pele; 

✓ Realizar o desmame de drogas, conforme prescrição médica, seguindo o protocolo vigente;  

✓ Reavaliar as condutas estipuladas pela equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, 

nutricionista, interconsultas, etc) durante as primeiras quatro horas do plantão, implementando 

as ações de enfermagem classificadas como urgentes e registrando novas condutas a serem 

executadas posteriormente, garantindo, de forma linear, a continuidade da assistência; 

✓ Garantir que o técnico de enfermagem realize a organização do leito conforme padrão, 

utilizando o check-list do serviço, antes da passagem de plantão; 

✓ Quando houver prescrição médica do hemocomponente, entrar em contato com a agência 

transfusional para agilizar a informação. Solicitar que o técnico da Agência Transfusional leve 

o hemocomponente somente no momento em que for transfundido, garantir permeabilidade de 

acesso para o procedimento; 
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✓ Realizar as condutas referentes a hemotransfusão:  

1. Após solicitação da RT, pelo médico, aplicar o termo de 

consentimento ao paciente ou acompanhante, em caso de 

impossibilidade, o médico deverá assinar no campo específico; 

 2. Receber o hemocomponente do técnico da Agência Transfusional, 

conferindo no prontuário a prescrição médica, a identificação do 

paciente e as informações contidas na bolsa do hemocomponente;  

3. Caso a transfusão não possa ser realizada prontamente, o 

hemocomponente deverá retornar à Agência Transfusional no 

prazo máximo de 30 minutos, será disponibilizado novamente, no 

momento da transfusão; 

 4. Preparar a placa de identificação da hemovigilância, colocando no 

leito correspondente, após conferir se é o paciente certo;  

5. Instalar o hemocomponente, após uma nova conferência da 

compatibilidade da identificação da bolsa com o paciente certo, em 

um período máximo de 30 minutos após o recebimento do 

hemocomponente e acompanhar a hemotransfusão de acordo com 

protocolo vigente;  

6. Preencher o formulário de Acompanhamento Transfusional;  

7. Realizar todos os cuidados pós-transfusionais, de acordo com 

protocolo vigente. 

 
ADMISSÃO 

✓ Providenciar o preparo do leito do paciente de acordo com seu perfil (prematuro ou a termo); 

✓ Montar os circuitos de oxigenoterapia nas admissões dos pacientes quando o fisioterapeuta 

estiver impossibilitado de realizar esta função ou na sua ausência, realizando ou acompanhando 

o teste de funcionamento do VM; 

✓ Comunicar ao setor que está transferindo, quando o leito estiver devidamente preparado; 

✓ Comunicar ao NAC admissão do paciente; 

✓ Acolher o paciente e seu acompanhante cordialmente e após estabilização, solicitar ao pediatra/ 

neonatologista a informação quanto ao quadro clínico do paciente; 
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✓ Preencher o check-list de transporte seguro, de acordo com as determinações do protocolo, 

garantindo que todos os pontos sejam cumpridos;  

✓ Fornecer ao acompanhante todas as normas e rotinas do setor (horário de visita, lavagem das 

mãos, repouso, alimentação, vestimentas, equipamentos e procedimentos realizados);  

✓ Realizar movimentação de leitos no sistema, após recebimento do paciente; 

✓ Atualizar lista de leitos na ocorrência de enfermagem; 

✓ Admitir paciente na Planilha de Admissão/Alta/Transferência na aba da ocorrência de 

enfermagem específica; 

✓ Realizar Histórico de Enfermagem e conferir histórico vacinal, solicitando DNV (Declaração 

de nascido vivo), caderneta de vacina e da gestante (devolver após anotações);  

✓ Preencher o TRIPs (Índice de Estabilidade Fisiológica para Risco no Transporte) e registrar na 

folha de admissão do prontuário;  

✓ Realizar admissão de enfermagem do paciente no VITAE, imprimir folha de admissão e anexar 

ao prontuário carimbada e assinada; 

✓ Providenciar a placa de identificação do leito do paciente e preencher os riscos do RN;  

✓ Aprazar a prescrição médica providenciando a impressão;  

✓ Realizar as prescrições de enfermagem, com os devidos aprazamentos, providenciando a 

impressão; 

✓ Providenciar troca de todos os dispositivos (acesso venoso, cateteres, sondas) quando paciente 

advindo de outras instituições ou se necessário; 

✓ Comunicar ao serviço de Nutrição e ao Serviço Social as admissões; 

✓ Realizar os curativos e registrar no prontuário as condições da ferida e flebite, na admissão do 

paciente e se necessário;  

✓ Comunicar ao Serviço Social a vulnerabilidade social da família, caso a situação demande esta 

necessidade;  

✓ Informar à Farmácia Satélite o acréscimo da prescrição médica; 

✓ Supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, prezando a segurança e qualidade da 

assistência; 

✓ Preencher os Termos de Responsabilidade quando necessário;  

✓ Coletar amostra de urina para exames do sistema fechado (sonda vesical de demora), de acordo 
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com a necessidade;  

✓ Garantir que os leitos estejam devidamente identificados, quando a dieta for zero; 

✓ Gerenciar a realização de procedimentos invasivos como traqueostomia, intubação orotraqueal, 

extubação programada, drenagem torácica, entre outros;  

✓ Preencher os Check-list para acesso venoso central, intervindo quando alguma etapa não tiver 

nos conformes. Não permitir que o procedimento seja realizado caso ocorra alguma etapa não 

seja cumprida; 

✓ Realizar passagem de Cateter Central de Inserção Periférica - PICC, quando habilitado, 

preenchendo corretamente os impressos relacionados ao procedimento;  

✓ Gerenciar o monitoramento da validade das drogas de uso contínuo em bomba de infusão;  

✓ Gerenciar o monitoramento da validade dos canulados (equipos, extensores);  

✓ Realizar cateterismo vesical, sondagem orogástrica e nasogástrica conforme prescrição médica 

e procedimentos operacionais de rotina;  

✓ Administrar terapia parenteral conforme protocolo, quando prescrito; 

✓ Gerenciar a equipe, organizar e participar ativamente dos procedimentos em uma parada 

cardiorrespiratória; 

✓ Verificar, em todos os leitos, a fixação (vias aéreas segura), o uso das drogas de fluxo contínuo, 

a identificação do paciente, instalação e manutenção correta de tecnologias de saúde (bomba de 

infusão, monitorização não invasiva e invasiva);  

✓  Garantir a administração segura de medicamentos;  

✓  Checar rotineiramente os registros dos técnicos de enfermagem na ficha de controle 

hemodinâmico; 

✓  Realizar notificação da hemo, fármaco ou tecnovigilância, no momento que ocorrer, de acordo 

com protocolos vigentes, arquivando-a no local determinado para que o auxiliar administrativo 

possa recolher e fazer os devidos encaminhamentos;  

✓ Realizar as notificações nos formulários de registro de ocorrência padrão, no que se refere aos 

erros, eventos sentinela e não conformidades, assim como as fichas específicas de notificação 

de eventos sentinelas, arquivando-a no local determinado para que o auxiliar administrativo 

possa recolher e fazer os devidos encaminhamentos; 

✓  Participar diretamente dos processos de gerenciamento de riscos na unidade, seja na assistência 
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ou seja na supervisão; 

✓ Registrar intercorrências, mantendo a qualidade dos registros;  

✓ Preencher Formulário de ocorrência por turno, devidamente atualizado; 

✓ Preencher formulário de ocorrência por turno, devidamente atualizado; 

✓ Obter informações dos técnicos de enfermagem responsáveis de possíveis intercorrências na 

sala de utilidades, higienização, posto de enfermagem, sala de equipamentos e arsenal;  

✓ Passar demandas administrativas para o auxiliar administrativo ou entrar em contato com setor 

responsável para devida resolução por meio de comunicação interna - CI ou GLPI;  

✓ Quando houver necessidade de realização de gasometria, colher e entrar em contato com o 

laboratório e solicitar a presença do auxiliar de laboratório para recolher a amostra;  

✓ Checar mapa de procedimentos cirúrgicos e exames agendados, garantindo a execução dos 

preparos específicos conforme protocolos. Confirmar junto ao Centro de Imagem os horários 

para realização dos exames; 

✓ Organizar a equipe de enfermagem na saída para refeições e descanso (período com durabilidade 

de uma hora), atentando para criticidade dos pacientes, sem que haja déficit na cobertura 

assistencial; 

✓ Em caso de óbito, garantir que o corpo seja devidamente preparado e identificado, de acordo 

com protocolo e solicitar técnico de transporte e informar ao serviço social;  

✓ Em caso de emergências, prestar assistência imediata. Diante desses casos, os demais afazeres 

podem ser postergados;  

✓ Manter vias aéreas pérvias, em conjunto com a fisioterapia, através da aspiração de vias aéreas 

com técnica asséptica;  

✓ Preencher a Ficha de Curativos Especiais, de acordo com a necessidade, dos pacientes, e 

solicitar interconsulta com o estomaterapeuta. Utilizar os produtos de alto custo somente após 

ser dado o parecer positivo do estomaterapeuta devidamente assinado e carimbado; 

✓ Executar assistência de enfermagem de forma sistematizada e continuada; 

✓ Fazer parte do “Time de Liderança” juntamente com outros profissionais; 

✓ Preencher os check-list implantados no serviço para o gerenciamento dos indicadores da 

unidade;  

✓ Realizar manuseio agrupado com a equipe de enfermagem e multiprofissional. As rotinas de 
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manuseio agrupado são recomendadas para proporcionar descanso aos pacientes por maior 

período garantindo sono de qualidade e melhor recuperação; 

✓ Coordenar equipe para preservar a organização dos horários de manuseio, sono, descanso, 

administração de dieta, e realização de exames de rotina; 

✓ Nos horários de “soninho” deverá ser reduzida a luminosidade na unidade, bem como a 

ocorrência de ruídos que possam ocasionar transtornos aos recém-nascidos;  

✓ Evitar qualquer tipo de manipulação/manuseio do bebê na hora do “soninho”, exceto nos casos 

de urgência. 

 
TURNO MATUTINO 

✓ Realizar aprazamento de todas as prescrições médicas e a impressão da mesma; 

✓ Garantir a realização dos banhos nos leitos dos RNs estáveis de acordo com rotina de banho; 

✓ Realizar a evolução de enfermagem dos RNs conforme rotina; 

✓ Garantir a realização da troca dos equipos, three way de todos os leitos, inclusive os de bomba 

de infusão e de seringa, conforme recomendação da SCIH; 

✓ Garantir a realização da troca de sondas orogástricas a cada 48 horas;  

✓ Realizar os curativos dos pacientes e registrar no prontuário a evolução da lesão;  

✓ De acordo com rotina, garantir que as vacinas sejam realizadas e registradas devidamente; 

✓ Enviar a solicitação de Nutrição Parenteral Total (NPT) prescritas pelo médico, uma via para 

farmácia e outra protocolar no livro até às 11h, registrando data e horário de entrega;  

✓ Fechar balanço hídrico parcial às 12h00m conferindo checagem da prescrição médica pelo 

técnico responsável; 

✓ Participar da visita da SCIH de acordo com cronograma institucional. 

 
TURNO VESPERTINO  

✓ Gerenciar a unidade para que ocorra, sem transtornos, a visita aos pacientes;  

✓ Indagar ao técnico de enfermagem se há possíveis intercorrências durante o horário de visita, 

buscando solucioná-las de imediato e repassando as dificuldades à coordenação, se necessário; 

✓ Garantir a realização dos banhos nos leitos dos RNs estáveis, caso não tenha sido possível 

realizar no período matutino, de acordo com rotina de banho; 

✓ Realizar a evolução de enfermagem registrando todos os cuidados realizados e intercorrências;  
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✓ Realizar os curativos dos pacientes e registrar no prontuário a evolução da lesão;  

✓ Realizar as trocas das sondas nasogástricas e nasoenterais de todos os pacientes, de acordo com 

a necessidade; 

✓ Garantir a realização da troca de sondas orogástricas a cada 48 horas; 

✓ Participar da Visita Multidisciplinar Semanal do Plano terapêutico; 

✓ Fechar balanço hídrico parcial às 18h, conferindo checagem da prescrição médica, pelo técnico 

responsável. 

 
TURNO NOTURNO  

✓ Garantir a realização da troca dos latéx e bolsa de aspiração de todos os leitos, inclusive a troca 

dos sistemas de OXI-HOOD, conforme recomendação do SCIH, registrando no prontuário logo 

em seguida; 

✓ Garantir a realização dos pesos dos RNs de acordo com rotina estabelecida e o registro no 

prontuário (folha de controle hemodinâmico);  

✓ Realizar evolução de enfermagem dos pacientes em que realizar procedimentos ou houver 

intercorrências no período; 

✓ Realizar as prescrições de enfermagem e fazer sua impressão; 

✓ Garantir a realização o teste do coraçãozinho dos RNs que estejam entre 24h e 48h de vida; 

✓ Garantir o preenchimento do formulário de procedimentos invasivos; 

✓ Reavaliar as condutas estipuladas durante a ausência (repouso). Em seguida, implementar as 

ações de enfermagem classificadas como urgentes, registrando as novas condutas a serem 

realizadas posteriormente, garantindo, de forma linear, a continuidade da assistência;  

✓ Garantir a realização da troca de sondas orogástricas a cada 48 horas, sempre que necessário; 

✓ Administrar as NPTs de acordo com o preparo e vencimento das mesmas;  

✓ Trocar selo d´água às 6h;  

✓ Fechar Balanço Hídrico Total às 6h conferindo checagem da prescrição médica pelo técnico 

responsável e registrando em ocorrência não conformidades como diurese reduzida, balanço 

hídrico extremamente positivo ou negativo comunicando ao médico plantonista. 

 
TRANSPORTE PARA EXAMES 

✓ Garantir que o paciente esteja devidamente preparado, de acordo com protocolos de preparo no 
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início da manhã, às 7h ou tarde, às 13h;  

✓ Após conferência com o mapa de exames, a comunicação com o NAC ou com o setor de 

imagem, providenciar materiais e equipamentos de suporte (ventilador, monitor, maleta de 

transporte seguro) para o transporte de acordo com o perfil do paciente;  

✓ Garantir que a solicitação médica esteja a contento;  

✓ Providenciar o termo de consentimento com os responsáveis pelo RN, caso necessário, antes de 

comunicar o transporte; 

✓ Solicitar à Central de Transporte um técnico de transporte; 

✓ Solicitar o médico anestesista para realização do transporte, se necessário; 

✓ Preencher check-list do Transporte Seguro, em caso de pacientes críticos, garantindo que todos 

os pontos sejam realizados;  

✓ Encaminhar o paciente juntamente com o prontuário, escrevendo na folha de evolução a 

transferência do mesmo para o exame; 

✓ Comunicar a equipe de limpeza a necessidade de realização de limpeza concorrente ou terminal 

do leito, de acordo com cada caso; 

✓ Caso seja necessário, acompanhar o transporte/ translado, de acordo com a situação do paciente; 

✓ Não permitir a transferência de pacientes graves sem o acompanhamento médico durante todo 

o percurso;  

✓ Receber o paciente no retorno do exame, avaliando quadro clínico; 

✓ Conferir exames realizados, presença de laudos e/ou imagens; 

✓ Seguir veementemente todos os passos do protocolo de transporte seguro. 

 
TRANSFERÊNCIA  

✓ Após a comunicação com o NAC, providenciar materiais e equipamentos de suporte (ventilador, 

monitor, maleta de transporte seguro) para o transporte de acordo com o perfil do paciente; 

✓ Garantir que o prontuário esteja completo ou xérox dos principais exames (na transferência para 

outra instituição), inclusive com os aprazamentos e checagem de medicamentos; 

✓ Protocolar o prontuário no livro e solicitar ao setor de destino a assinatura de recebimento se 

responsabilizando pelo mesmo; 

✓ Solicitar à Central de Transporte um técnico de transporte para realizar o transporte ou na 

impossibilidade deste solicitar ao técnico do leito essa função;  
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✓ Solicitar o médico anestesista para realização do transporte; 

✓ Garantir a transferência segura do paciente. Os pacientes devem ser transferidos na própria 

incubadora, quando a transferência for entre setores; 

✓ Caso seja transferência para outra instituição utilizar incubadora de transporte da equipe de 

transporte; 

✓ Preencher check-list do Transporte Seguro, em caso de pacientes críticos, garantindo que todos 

os pontos sejam realizados; 

✓ Verificar se o técnico de transporte preencheu a parte que lhe confere; 

✓ Não permitir a transferência de pacientes graves sem o acompanhamento médico durante todo 

o percurso;  

✓ Caso seja necessário, acompanhar o transporte/ translado de acordo com a situação do paciente; 

✓ Descrever a transferência do paciente para o local de destino na folha de evolução;  

✓ Supervisionar a retirada de materiais e equipamentos do leito do paciente;  

✓ Protocolar todos os materiais encaminhados com o paciente, em caso de transferência; 

✓ Garantir a desinfecção (a ser realizada pela equipe de limpeza) e guarda dos equipamentos 

utilizados ou transferência para a central de equipamentos;  

✓ Comunicar a equipe de limpeza a necessidade de realização de limpeza terminal do leito;  

✓ Proceder a movimentação de leitos no sistema fazendo a transferência para o local de destino;  

✓ Proceder a movimentação de leitos no sistema informando a limpeza terminal, quando o 

paciente for transferido; 

✓ Liberar o leito no sistema, após estar pronto para ocupação. 

 
ALTA HOSPITALAR 

✓ Conferir o checklist da alta, se todos os campos preenchidos e exames de rotina realizados;  

✓ Conferir o preenchimento do relatório de alta e imprimir duas vias, que deverão ser devidamente 

assinadas e carimbadas pelo médico e pelo responsável; 

✓ Anexar o resultado dos Testes (Teste do pezinho, orelhinha, coraçãozinho, do olhinho, da 

linguinha) se já realizados ou a requisição para agendamento posterior;  

✓ Solicitar do auxiliar administrativo xérox dos resultados de exames realizados durante o 

internamento; 

✓ Conferir se todas as vacinas foram administradas e estão checadas; 
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✓ Conferir pulseiras de identificação do RN e documento com foto da mãe; 

✓ Comunicar e conferir com o serviço social a garantia do transporte intermunicipal seguro, bem 

como em situações de vulnerabilidade, caso necessário; 

✓ Garantir a retirada de todos os dispositivos, como acesso venoso, sondas, dentre outros;  

✓ Comunicar a farmácia satélite sobre a alta e sobre as prescrições de medicamentos para 

domicílio, para que o farmacêutico possa dar as devidas orientações e entregar as medicações. 

Realizar as orientações na ausência do farmacêutico; 

✓ Comunicar a alta para a nutricionista realizar as devidas orientações, principalmente quando o 

paciente sair em alimentação enteral;  

✓ Realizar informações de alta hospitalar e garantir assinatura do responsável, dando ciência a 

todas as informações recebidas nas duas vias do relatório de alta hospitalar; 

✓ Solicitar a central de transporte um técnico para o transporte seguro na alta; 

✓ Proceder a alta no sistema e atualizar a movimentação de leitos, após a saída do paciente (não 

realizar este procedimento quando o paciente ainda estiver no leito, mesmo que de alta); 

✓ Agendar com o NAC consulta de retorno se RN se enquadrar no perfil do follow up (consulta 

ambulatorial) e orientar à mãe sobre o agendamento; 

✓ Proceder a movimentação de leitos no sistema informando a limpeza terminal;  

✓ Comunicar ao serviço de limpeza a necessidade da realização da limpeza terminal do leito;  

✓ Garantir a organização e arquivo do prontuário em envelope próprio e devidamente identificado;  

✓ Registrar na aba informações na ocorrência sobre alta do paciente preenchendo os dados 

necessários;  

✓ Liberar leito no sistema quando este estiver pronto para receber paciente. 

 
ENFERMEIRO DO EIXO CLÍNICO: CLÍNICA MÉDICA E UCE 

✓ Receber e passar o plantão leito a leito, devidamente uniformizado, observando os registros da 

passagem de plantão das ocorrências;  

✓ Analisar criticamente as intercorrências iniciais de urgência após recebimento do plantão, 

implementando ações imediatas; 

✓ Conferir o carro de emergência, observando a validade e integridade do lacre dos materiais 

processados preenchendo o check-list pertinente. Solicitar a CME e, ou, farmácia, em caráter de 

urgência, a reposição, caso seja necessário. Solicitar à central de equipamentos a troca do 
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desfibrilador, em caráter de urgência, caso este mostre algum defeito; 

✓ Realizar a avaliação das escalas de BRADEN e ESEL de acordo com a divisão das enfermarias 

e solicitar junto a engenharia clínica colchão apropriado de acordo com resultado das escalas 

sempre quando necessário;  

✓ Atualizar os riscos identificados nos leitos dos pacientes (Turno Manhã e Tarde), Noite se 

necessário;  

✓ Realizar com a equipe dos técnicos de enfermagem, no início de cada turno, avaliação dos 

pacientes, orientando a eles a execução das atividades referentes ao cuidado do dia, de acordo 

com a condição de cada um;  

✓ Supervisionar, em todos os leitos, a fixação das vias aéreas seguras, o uso das drogas de fluxo 

contínuo, a identificação do paciente, instalação e manutenção correta de tecnologias de saúde 

(bomba de infusão, monitorização não invasiva e invasiva);  

✓ Realizar os curativos dos pacientes, de acordo com programação dos leitos para o turno e 

registrar no prontuário e/ou em formulário específico da unidade a evolução da ferida, bem 

como registrar na ocorrência de enfermagem; 

✓ Garantir que todos os pacientes sejam banhados, obedecendo programação dos leitos para o 

turno; 

✓ Realizar os curativos dos pacientes, de acordo com programação dos leitos para o turno e 

registrar no prontuário e/ou em formulário específico da unidade a evolução da ferida, bem 

como registrar na ocorrência de enfermagem; 

✓ Realizar curativo de Cateter Venoso Central de acordo com programação dos leitos para o turno.  

✓ Diariamente quando o material utilizado for gaze e semanalmente quando o material utilizado 

for o curativo estéril transparente, sendo este, levado em consideração a sujidade e/ou presença 

de sangramento, pois na ocasião deve ser trocado imediatamente; 

✓ Realizar curativo de Cateter de Hemodiálise diariamente de acordo com programação dos leitos 

para o turno e caso a diálise seja realizada após a troca do curativo, após o procedimento, 

providenciar novo curativo;  

✓ Realizar a evolução de enfermagem dos pacientes conforme programação dos leitos para o turno 

e registrar na ocorrência de enfermagem; 

✓ Registrar todas as intercorrências do plantão no prontuário do paciente;  
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✓ Garantir a realização de mudança de decúbito de 02 em 02 horas, de acordo com protocolo de 

prevenção de lesões de pele e supervisionando registro do procedimento, conforme horários 

estabelecidos; 

✓ Participar da visita multiprofissional semanalmente contribuindo com as prescrições de 

enfermagem (Turno Manhã);  

✓ Garantir a efetividade do Plano Terapêutico, cumprindo as metas estabelecidas na visita 

multidisciplinar (Todos os turnos); 

✓ Garantir que o técnico de enfermagem realize a organização do setor conforme padrão, 

utilizando o check list do serviço; 

✓ Realizar ou delegar ao técnico de enfermagem a aplicação de check list de inserção de cateter 

venoso central e cateter de hemodiálise - CVC/CHD, em todos os pacientes que necessitem do 

dispositivo, registrar na ocorrência de enfermagem e na ficha de invasivos; 

✓ Preencher os termos de exames ou procedimentos que serão realizados no dia posterior ou no 

mesmo dia de acordo com mapa de exames programados pelo NAC;  

✓ Realizar medidas de prevenção ao Protocolo de Prevenção de Pneumonias Relacionadas 

Assistência à Saúde – PRAS e Protocolo de Prevenção de Pneumonias Relacionadas à 

Ventilação Mecânica – PAV em todos os turnos e registrar no check-list específico; 

✓ Supervisionar a organização dos prontuários e da pasta dos pacientes, para que seja realizado o 

desmame quando necessário e para que todos os formulários estejam com os identificadores de 

segurança, legíveis, sem rasuras, contendo todas as evoluções médicas e de enfermagem, 

admissões médica e de enfermagem e formulários preenchidos por completo; 

✓ Preencher planilha de gerenciamento de eventos manhã, tarde e noite e preencher a parte do 

perfil dos pacientes e vigilância ativa global meia-noite; 

✓ Realizar aspiração de vias aéreas superiores e inferiores em paciente que estejam necessitando; 

✓ Realizar prescrição de enfermagem, sua devida impressão, após meia-noite; 

✓ Aprazar prescrições médicas após liberação e sua devida impressão, após meia-noite; 

✓ Aprazar acréscimos que surgirem durante o plantão, tendo o cuidado de imprimi-los e entregar 

na mão do técnico de enfermagem responsável após carimbo do médico e enfermeiro;  

✓ Realizar verificação da pressão do cuff em pacientes intubados e ou traqueostomizados e da 

ausência de condensação no circuito de traqueias; 
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✓ Garantir a realização do preparo seguro do paciente para exames agendados, observando as 

especificidades de cada exame e avaliando a necessidade de higienização e troca de curativo 

(Noite); 

✓ Verificar e atualizar as fichas de procedimentos invasivos e monitoramento da pele (Noite); 

 
ADMISSÃO 

✓ Providenciar junto com o técnico de enfermagem o preparo do leito do paciente de acordo com 

seu perfil e garantir o conhecimento das informações do quadro clínico;  

✓ Considerar as precauções padrão na alocação dos pacientes nas enfermarias/ leitos;  

✓ Garantir a transferência segura do paciente da cama para maca, zelando para que não haja saída 

não programada de dispositivos entre outros eventos adversos;  

✓ Acolher cordialmente o paciente e seu acompanhante, fornecendo orientações sobre o 

funcionamento do setor;  

✓ Realizar movimentação de leitos no sistema, após recebimento do paciente;  

✓ Realizar admissão de enfermagem no sistema, prescrição de enfermagem, ESEL 11 e avaliação 

das condições da pele utilizando a escala de Braden;  

✓ Realizar o preenchimento do plano terapêutico;  

✓ Aprazar a prescrição médica, providenciando a impressão, conforme necessidade; 

✓ Fazer a placa de identificação do leito com os riscos evidenciados, bandejas e gavetas de 

medicamentos dos pacientes; 

✓ Realizar avaliação da pele do paciente, identificando lesões pré-existentes, e na presença dessas, 

proceder a notificação de lesão por pressão no formulário eletrônico e conforme necessidade 

realizar os curativos; 

✓ Providenciar colchão pneumático com engenharia clínica caso paciente apresente risco de lesão 

por pressão; 

✓ Atualizar lista de leitos na ocorrência de enfermagem;  

✓ Providenciar troca de dispositivos (acesso venoso, cateteres, sondas, dentre outros) quando 

paciente advindo de outras instituições, e de setores internos se necessário, e conforme normas 

da SCIH;  

✓ Garantir que o serviço de nutrição e serviço social sejam comunicados sobre as admissões. 
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ALTA HOSPITALAR 

✓ Conferir o preenchimento do relatório de alta, que deverão ser devidamente assinadas e 

carimbadas pelo médico e assinados pelo paciente ou acompanhante;  

✓ Preencher o relatório de alta de enfermagem, que deverão ser devidamente assinadas e 

carimbadas pelo enfermeiro; 

✓ Conferir com o serviço social a garantia do transporte intermunicipal seguro, bem como em 

situações de vulnerabilidade, caso necessário; 

✓ Garantir a retirada de todos os dispositivos, como acesso venoso, sondas e etc; 

✓ Comunicar a farmácia sobre a alta e sobre as prescrições de medicamentos para domicílio, para 

que o farmacêutico possa postergar as devidas orientações e entregar as medicações. Realizar 

as orientações na ausência do farmacêutico; 

✓ Comunicar a alta para o serviço de nutrição, para que a nutricionista realize as devidas 

orientações, principalmente quando o paciente sair em alimentação enteral; 

✓ Garantir que a central de transporte seja comunicada para realizar transporte seguro na alta;  

✓ Proceder a alta no sistema e atualizar a movimentação de leitos, após a saída do paciente (não 

realizar este procedimento quando o paciente ainda 

✓ estiver no leito, mesmo que de alta) e informar ao serviço de higienização para realizar limpeza 

terminal; 

✓ Garantir a organização e arquivo do prontuário em envelope próprio e devidamente identificado 

para envio ao NAC; 

✓ Liberar leito no sistema quando este estiver apto para receber pacientes. 

 

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO SETOR 

✓ Providenciar materiais e equipamentos de suporte (ventilador, monitor, maleta de transporte 

seguro, dentre outros) para o transporte de acordo com o perfil do paciente e comunicar ao NAC 

(Núcleo de Atendimento ao Cliente) após a saída do paciente da unidade;  

✓ Garantir que o prontuário esteja completo, inclusive com os aprazamentos; 

✓ Solicitar à Central de Transporte um técnico de enfermagem de transporte; 

✓ Garantir a transferência segura do paciente da cama para maca. Pacientes em estado crítico 

devem ser transferidos na própria cama, quando a transferência for entre setores; 
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✓ Preencher check-List do Transporte Seguro, em caso de pacientes críticos, garantindo que todos 

os pontos sejam realizados;  

✓ Em caso de transferência intra-hospitalar, garantir que os medicamentos remanescentes sejam 

encaminhados para a farmácia; 

✓ Caso seja necessário, acompanhar o transporte / translado, de acordo com a situação do paciente, 

respeitando o protocolo de transporte seguro;  

✓ Não permitir a transferência de pacientes graves sem o acompanhamento médico durante todo 

o percurso; 

✓ Supervisionar a retirada de materiais e equipamentos do leito do paciente; 

✓ Garantir a desinfecção (a ser realizada pela equipe de limpeza) e guarda dos equipamentos 

utilizados ou transferência para a central de equipamentos; 

✓ Proceder a transferência do leito para a clínica de destino e bloquear o leito para realização de 

limpeza terminal; 

✓ Comunicar a equipe de limpeza a necessidade de realização de limpeza terminal do leito; 

✓ Liberar o leito no sistema, quando o mesmo estiver pronto para ocupação. 

 
ENFERMEIRO DO EIXO TERAPIA INTENSIVA: UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA GERAL  

✓ Fazer uso de vestimenta apropriada, crachá funcional dentro das dependências do hospital nos 

horários de serviço; 

✓ Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas, baseadas em princípios éticos, científicos e 

legais; 

✓ Receber e passar plantão junto com a equipe e horário estabelecido, à beiro do leito, utilizando 

a ocorrência de enfermagem; 

✓ Dimensionar a escala de funcionários e leitos da unidade, conforme modelo assistencial da 

instituição e de acordo com a Classificação de Pacientes adotada;  

✓ Realizar avaliação das escalas de NAS, ESEL 11, BRADEN e BPS (em situação de pacientes 

em Ventilação Mecânica); 

✓ Supervisionar os Técnicos em Enfermagem na assistência realizada e no cumprimento do 

Processo de Enfermagem; 

✓ Avaliar diariamente o desempenho da equipe de enfermagem, quanto ao desenvolvimento de 
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suas atividades;  

✓ Aplicar Orientação Registrada/Notificação de Irregularidade/Notificação para a apresentação de 

relato/justificativa (Norma Disciplinar HRSC/ISGH) em casos de não conformidade na 

assistência de enfermagem; 

✓ Realizar reuniões com sua equipe de plantão, quando necessário;  

✓ Participar de reuniões do grupo assistencial convocadas pelo serviço;  

✓ Orientar, supervisionar e liderar a equipe de enfermagem; 

✓ Responsabilizar-se pela distribuição dos horários de descanso junto à equipe de acordo com as 

necessidades da unidade e em conformidade com as normativas existentes, zelando para que 

este não interfira na segurança e qualidade da assistência; 

✓ Realizar atividades educativas com a equipe de enfermagem durante o turno de trabalho; 

✓ Testar o desfibrilador por turno, garantindo disponibilidade quando necessário uso; 

✓ Realizar ronda à beira leito, a fim de identificar riscos e necessidades de cuidado;  

✓ Auditar prontuário, visando a obtenção de subsídios que orientem a tomada de decisões e 

planejamento de cuidados;  

✓ Manter controle de materiais e equipamentos necessários para o bom funcionamento da unidade, 

supervisionando os materiais necessários para o atendimento de qualquer procedimento; 

✓ Otimizar e agilizar a realização de exames dos pacientes, visando a obtenção dos resultados o 

mais rápido possível; 

✓ Acompanhar o agendamento e a realização de exames e consultas com especialistas durante a 

internação;  

✓ Coletar e encaminhar exames laboratoriais solicitados de urgência e nas admissões de pacientes, 

fora do horário de rota de coleta pelo profissional responsável do laboratório de análises clínicas; 

✓ Ser Enfermeiro de Referência, responsabilizando-se pelo seu grupo de pacientes durante todo o 

período de internação destes na unidade;  

✓ Realizar visita clínica com a equipe de enfermagem para discussão das etapas do Processo de 

Enfermagem, dos pacientes para os quais é referência; 

✓ Cumprir e fazer cumprir os registros da equipe de enfermagem sob sua supervisão, garantindo 

a continuidade da assistência; 

✓ Prestar assistência de enfermagem integral aos pacientes dos quais é referência, observando as 
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dimensões psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais;  

✓ Ser responsável pela comunicação com o paciente e demais profissionais integrantes da equipe 

de saúde, dos pacientes para os quais é referência;  

✓ Realizar levantamento de dados sobre o paciente através do Histórico de Enfermagem 

institucionalizado, dos pacientes para os quais é referência;  

✓ Utilizar raciocínio clínico para determinação dos Diagnósticos de Enfermagem a partir do 

Histórico de Enfermagem ou da avaliação diária, dos pacientes para os quais é referência; 

✓ Realizar o plano de cuidados individualizado dos pacientes dos quais é referência, considerando 

todo período de internação e participação do paciente/família;  

✓ Prescrever os pacientes dos quais é referência conforme diagnósticos levantados no sistema 

VITAE no período noturno e se admissão no momento desta; 

✓ Repassar aos técnicos a prescrição de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade, bem 

como os itens que lhe competem para serem cumpridos;  

✓ Implementar os cuidados conforme prescrição em conjunto com a equipe de enfermagem; 

✓ Avaliar diariamente os pacientes dos quais é referência para evolução dos Diagnósticos de 

Enfermagem, registrando em prontuário; 

✓ Realizar anotações de enfermagem; 

✓ Realizar cuidados diretos de Enfermagem aos pacientes para os quais é referência, determinando 

ao Técnico em Enfermagem apenas cuidados de menor complexidade; 

✓ Realizar cuidados de Enfermagem diretos aos pacientes graves com risco de vida; 

✓ Realizar cuidados de enfermagem conforme descrito nas instruções de trabalho das unidades de 

lotação e da Divisão de Enfermagem;  

✓ Realizar plano de alta do paciente; 

✓ Certificar, antes do encaminhamento ao centro cirúrgico, se o paciente reúne as condições 

necessárias conforme protocolos institucionais quanto ao pré-operatório de cirurgias; 

✓ Ser Enfermeiro Clínico para os pacientes dos quais não é referência na ausência do enfermeiro 

responsável;  

✓ Seguir o plano de cuidados do paciente determinado pelo Enfermeiro de Referência; 

✓ Avaliar e encerrar os controles hídricos dos pacientes graves no seu turno; 

✓ Acompanhar as anotações de Cuidados de Enfermagem realizada pelos Técnico em 
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Enfermagem;  

✓ Checar o mapa de cirurgia e o mapa de procedimentos de imagem;  

✓ Identificar entre os pacientes para os quais é referência, aqueles que farão cirurgias e/ou exames; 

✓ Supervisionar o posicionamento correto das cabeceiras dos leitos, mudança de decúbito, retirada 

do paciente do leito e deambulação; 

✓ Realizar o controle de procedimentos e culturas dos pacientes; 

✓ Revisar o prontuário móvel ao aprazar as medicações dos pacientes para os quais é referência, 

tendo o cuidado de repassar tais informações para o Técnico em Enfermagem; 

✓ Preencher o impresso de passagem de plantão do turno anotando: intercorrências, presença da 

equipe sob sua responsabilidade, conferindo com a escala de serviço e registrando as alterações 

de escala que porventura existam; 

✓ Participar de forma ativa na prevenção e controle sistemático das infecções relacionadas à 

assistência em saúde e das doenças notificadas junto ao Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar-SCIH; 

✓ Participar da prevenção, controle sistemático e notificação de danos causados aos pacientes por 

negligência, imperícia ou imprudência da equipe de enfermagem;  

✓ Realizar admissão, supervisionar o preparo e/ou preparar a unidade para receber pacientes e 

orientá-los quantos as normas e rotinas;  

✓ Prover recursos humanos, e quando necessário, auxiliar em procedimentos específicos; 

✓ Prever e prover os materiais para atendimento de intercorrências clínicas, observando as 

especificidades das Unidades de Cuidados Intensivos em questão; 

✓ Acionar o fluxo de rastreio em possíveis efeitos adversos dos medicamentos, colaborando para 

a notificação à Gestão de Riscos Assistenciais e Farmacovigilância; 

✓ Avaliar as prescrições de medicamentos e fazer os cálculos de diluições juntamente com a 

equipe de Técnicos em Enfermagem;  

✓ Solicitar ao pessoal da higienização a desinfecção concorrente dos leitos, supervisionando e 

orientando o agente de higienização da unidade;  

✓ Prestar assistência ao paciente durante transporte para realização de exames e procedimentos 

cirúrgicos nas imediações do hospital e suas unidades, quando necessário;  

✓ Realizar anotação de enfermagem no prontuário, relativas à transferência, alta ou óbito; 
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✓ Notificar, em caso de óbito por morte encefálica, a CIHDOTT; 

✓ Orientar paciente e/ou acompanhante quanto a cada procedimento que será realizado pelo 

enfermeiro e esclarecer dúvidas; procurando sempre minimizar a ansiedade, insegurança e 

angústia decorrentes da internação; 

✓ Participar de cursos e treinamentos promovidos pela instituição; 

✓ Providenciar a cobertura das necessidades da unidade quando houver ocorrência de faltas ou 

licenças médicas não notificadas à Liderança de Enfermagem em tempo hábil para a cobertura 

necessária;  

✓ Cumprir e fazer cumprir o Regimento e normas da instituição e as específicas do setor;  

✓ Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética em Enfermagem e a Lei do Exercício Profissional;  

✓ Participar da elaboração e revisão dos protocolos clínicos assistenciais; 

✓ Prestar assistência de qualidade, observando protocolos de segurança do paciente estabelecidos 

na instituição; 

✓ Participar ativamente do planejamento e execução de ações de sua unidade de lotação, seguindo 

as metas estabelecidas no mesmo e pactuadas; 

✓ Realizar trabalhos científicos que contribuam para melhoria da assistência de enfermagem e 

geral ao paciente do HRSC-ISGH, desde que aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa 

institucional;  

✓ Realizar demais atribuições descritas em documento da unidade de lotação (Procedimento 

operacional, Instrução normativa, Descrição de atribuições e cargos, entre outros), ou solicitadas 

pela liderança de área e/ou chefia imediata, de forma a contribuir para atingir os objetivos 

estabelecidos. 

 
ENFERMEIRO DO EIXO COVID 

✓ Seguir todas as recomendações das unidades assistenciais, complementando-se:  

✓ Direcionar-se para a farmácia e receber o kit de equipamentos de proteção individual, conforme 

estabelecido em normativa da SCIH; 

✓ Direcionar-se para sala de paramentação ou desparamentação e vestir ou retirar os EPI’s;  

✓ Realizar notificações para SARS-COV2 conforme fluxo estabelecido pela SCIH, em tempo 

pactua. 
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TÉCNICOS EM ENFERMAGEM  

✓ Receber o plantão leito a leito dos pacientes sob seus cuidados, devidamente uniformizado;  

✓ Identificar-se ao paciente (nome, função e tempo que irá conduzi-lo), saudá-lo, sendo cordial e 

empático com as demandas;  

✓ Manter a unidade sempre organizada e limpa, inclusive o posto de enfermagem e a bancada; 

✓ Proceder registro de anotação de enfermagem de todos os cuidados prestados ao paciente, 

contendo a data, o horário, assinatura do técnico de enfermagem responsável e carimbo;  

✓ Realizar conferência dos equipamentos e materiais do arsenal utilizando check-list do arsenal; 

✓  Receber e conferir em cada turno, os medicamentos individualizados e os de doses 

compartilhadas para as 6 horas, entregues pela farmácia (em todas as unidades de internação). 

Para as unidades de internação UTI Adulto, UTI Neonatal, Unidade de cuidados intermediários 

convencional - UCINCO, AVC Agudo e Clínica Obstétrica os medicamentos da portaria 344/98 

e MPP são dispensados 30 min antes do aprazamento, mediante dupla conferência com o 

auxiliar de farmácia na farmácia satélite;  

✓ Após preparo das medicações para administração, prover identificação com etiqueta contendo 

nome do paciente, data de nascimento, número do leito, número do prontuário, medicação, via 

de administração, horário de preparo; 

✓ Comunicar ao serviço de nutrição sobre a necessidade de jejum ou liberação de dieta dos 

pacientes; 

✓ Puncionar acesso venoso periférico, de acordo com as determinações e necessidades, 

privilegiando os locais mais apropriados e seguindo orientações de fixação segura;  

✓ Realizar registro na ficha de controle hemodinâmico e/ou anotações de enfermagem após 

administração de medicações;  

✓ Administrar as medicações atentando para os seguintes itens:  

A) Paciente certo;  

B) Medicação certa;  

C) Via certa;  

D) Hora certa;  

E) Dose certa;  

F) Registro certo;  
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G) Orientação certa;  

H) Forma certa;  

I) Resposta certa.  

✓ Não realizar a administração de medicações anti-hipertensivas caso os pacientes apresentaram 

hipotensão ou pulso alterado. Avisar o enfermeiro a situação e anotar na ficha de controle 

hemodinâmico;  

✓ Efetuar a devolução de medicamentos em formulário específico, quando necessário;  

✓ Datar, colocar o horário e assinatura em todos os dispositivos;  

✓ Retirar as sondas nasogástricas e os cateterismos vesicais, de acordo com delegação e supervisão 

do enfermeiro;  

✓ Verificar e registrar os sinais vitais de acordo com a prescrição médica ou de enfermagem e 

prover o registro no impresso de realização do escore de alerta precoce e na folha de anotações 

de enfermagem;  

✓ Registrar na ficha de controle hemodinâmico e/ou formulário de escore de alerta precoce todas 

as intercorrências encontradas com os pacientes durante o plantão e sempre comunicar ao 

enfermeiro;  

✓ Checar todas as prescrições médicas e de enfermagem, quando realizadas, assim como prover 

as devidas anotações de enfermagem; 

✓ Proceder com a arrumação do leito, sempre que necessário e nunca delegar essa função aos 

acompanhantes;  

✓ Protocolar todos os pertences dos pacientes e entregá-los ao ascensorista (NAC); 

✓ Instalar a dieta enteral conforme prescrição e monitorar a infusão;  

✓ Reportar-se ao enfermeiros antes da administração da droga em situações de instabilidade 

hemodinâmica. 

✓ Realizar pré-lavagem do material utilizado e colocá-lo na sala de utilidades no depósito 

específico; 

✓ Realizar esvaziamento de drenos, ostomias, coletores de urina, bem como do reservatório das 

eliminações gástricas no final do plantão ou quando necessário. Anotar cor, aspecto, densidade 

e débito em todas as situações; 

✓ Prover a coleta do sumário de urina, quando solicitado, armazenando em seguida os frascos 
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devidamente identificados no frigobar; 

✓ Registrar as perda e ganhos hídricos no formulário de balanço hídrico, de acordo com rotina do 

serviço;  

✓ Preparar material para qualquer procedimento no paciente de sua responsabilidade e auxiliar 

neste; 

✓ Participar ativamente das intervenções durante uma parada cardiorrespiratória, de acordo com 

organização da equipe preestabelecida e cumprir as determinações do enfermeiro e, ou, médico 

assistente; 

✓ Manter sempre a fixação de sonda nasoenteral/nasogástrica, TOT (tubo orotraqueal) e TQT 

(traqueostomia) pronta e realizar troca conforme necessidade;  

✓ Realizar a higienização oral dos pacientes em cada turno de acordo com protocolos instituídos 

no serviço;  

✓ Trocar máscara de aerossol a cada uso, conectores, tubos T e tubos retos entre pacientes e sempre 

que sujo, em caso de falta de material estéreis comunicar à CME com antecedência; 

✓ Realizar rodízio do sensor de oximetria de pulso de acordo com a prescrição de enfermagem ou 

conforme necessidade;  

✓ Comprometer-se diretamente com os processos de gerenciamento de riscos na unidade;  

✓ Realizar a devida identificação em caso de óbito e preparar o corpo, de acordo com 

procedimento operacional padrão vigente, auxiliar a transferência da cama para maca e 

comunicar ao serviço de higienização;  

✓ Realizar ECG (eletrocardiograma) conforme necessidade e em todos os pacientes com 

diagnóstico médico de óbito, sem a necessidade de prescrição médica e na admissão solicitar a 

prescrição médica pedido no sistema;  

✓ Auxiliar o enfermeiro na realização de suas funções assistenciais;  

✓ Prestar socorro imediato em caso de emergências; 

✓ Diante desses casos, os demais afazeres podem ser postergados; 

✓ Não delegar a assistência de seus pacientes a outro técnico sem antes comunicar ao enfermeiro 

plantonista;  

✓ Não delegar a assistência de seus pacientes aos acompanhantes; 

✓ Dar seguimento a assistência prestada aos pacientes que porventura não tenham sido atendidos 
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no turno anterior; 

✓ Não se ausentar do setor sem comunicação prévia ao enfermeiro plantonista;  

✓ Participar do plano terapêutico conforme necessidade; 

✓ Realizar a troca dos sistemas de oxigenação conforme protocolo do SCIH; 

✓ Não programar os equipamentos em modo silencioso;  

✓ Realizar a organização dos prontuários; 

✓ Manter vias aéreas pérvias, através da aspiração de vias aéreas superiores ou em situações 

emergenciais das vias aéreas inferiores sob supervisão do enfermeiro; 

✓ Auxiliar a realização de procedimentos invasivos como traqueostomia, intubação orotraqueal, 

extubação programada, drenagem torácica, entre outros;  

✓ Orientar todos os pacientes não acamados para que tomem banho de aspersão, auxiliando-os na 

locomoção; 

✓ Realizar os preparos adequados dos pacientes para serem encaminhados para exame e registrar; 

✓ Auxiliar o enfermeiro na troca de sondas gástricas, enterais e vesicais conforme protocolo do 

SCIH;  

✓ Auxiliar o enfermeiro na troca de curativos, de acordo com programação dos leitos para o turno; 

✓ Fechar balanço hídrico parcial às 06:00h, 12:00h, 18:00h e 00:00h; 

✓ Realizar banho no leito dos pacientes acamados, de acordo com programação dos leitos para o 

turno, com a ajuda de outro técnico de enfermagem disponível;  

✓ Realizar guarda dos exames acumulados, organização dos prontuários e desmame quando 

necessário;  

✓ Realizar troca dos equipos, cateteres periféricos, extensores, frascos de vácuo e látex de 

aspiranforme protocolo do SCIH;  

✓ Esvaziar os coletores e drenos, anotando os respectivos volumes no formulário de balanço 

hídrico a cada turno e realizar troca de selo d’agua as 05:00h ou quando necessário; 

✓ Proceder rápida instalação de monitorização do paciente, montagem das bombas de infusão no 

leito quando necessário;  

✓ Fixar a placa de identificação do leito, bins e bandejas do paciente; 

✓ Realizar a troca de dispositivos e a retirada de sondas e cateteres vesicais, se necessário, quando 

paciente advindo de setores internos ou de outras instituições, conforme normas do SCIH, sob 
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a supervisão do enfermeiro;  

✓ Acolher cordialmente o paciente e seu acompanhante; 

✓ Fornecer orientações sobre o funcionamento do setor, no caso se pacientes conscientes e 

familiares;  

✓ Comunicar ao serviço de higienização para limpeza terminal;  

✓ Conferir se o prontuário está completo e organizado; 

✓ Retirar os materiais e equipamentos do leito do paciente, conforme necessidade;  

✓ Caso seja necessário, acompanhar o transporte / translado, de acordo com a situação do paciente; 

✓ Registrar no prontuário intercorrência, óbito e a saída do paciente da unidade. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO EIXO COVID 

✓ Seguir todas as recomendações das unidades assistenciais, complementando-se:  

✓ Direcionar-se para a farmácia e receber o kit de equipamentos de proteção individual, conforme 

estabelecido em normativa da SCIH;  

✓ Direcionar-se para sala de paramentação ou desparamentação e vestir ou retirar os EPI’s;  

✓ Realizar notificações para SARS-COV2 conforme fluxo estabelecido pela SCIH, em tempo 

pactuado, caso seja necessário; 

✓ Preparar corpo, após a constatação do óbito, conforme Procedimento Operacional Padrão, e 

encaminhar ao necrotério conforme fluxo estabelecido, juntamente com o Técnico em 

Enfermagem da equipe de transporte. 

 

III. Normas para o funcionamento do serviço de administração geral com especificação de 

estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima. 

 

DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL 

É a autoridade funcional do Hospital, responsável pelo cumprimento das obrigações e metas 

previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e políticas de gestão 

do hospital. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir o Manual de Gestão do serviço. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De segunda à sexta feira das 8h às 18h. 

Quadro 8 - Dimensionamento de Pessoal 

COLABORADORES QTDE CH VINCULO 

Diretor Geral 01 44h CLT 

Diretor Administrativo-Financeiro 01 44h CLT 

Auxiliar Administrativa 01 44h CLT 

Fonte: IBGC, 2021. 

 

 

 

 

 

 

IV. Normas para a realização de procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição 

de materiais no hospital. 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS 

COMPRAS PROGRAMADAS: 

✓ Receber Solicitação – Receber a Solicitação de Compra no sistema conferindo se os itens não 

fazem parte dos grupos atendidos pela central de Compras e se todas as especificações do(s) 

item (ns) solicitadas estão devidamente informadas, após esta analise liberar ao comprador 

responsável. 

✓ Fazer contato com Fornecedor(es) – Entrar em contato com Fornecedor, através dos diversos 

meios de comunicação disponíveis, informando da necessidade do Hospital, solicitando o envio 

de uma proposta para fornecimento. 

✓ Receber proposta - Receber a proposta e orçamentos do Fornecedor, através dos diversos meios 

de comunicação disponíveis. 

✓ Analisar propostas - Analisar as informações enviadas pelo Fornecedor, se o produto cotado 

esta correto, se a quantidade solicitada esta correta e compara se o preço informado é igual ao 

da ultima compra. 
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✓ Emitir Ordem de Compra - Emitir Ordem de Compra com todas as informações acordadas com 

o Fornecedor, e anexar a esta todos os documentos relativos ao processo de compra: Solicitação 

de Compra, Orçamentos, e todo e qualquer outro documento que se relaciona ao processo. 

✓ Analisar e Aprovar as Ordens de Compra – 1) Coordenador Compras; 2) Dir. Apoio; 3) Dir. 

Financeiro. 

✓ Confirmar a aquisição - Entrar em contato com Fornecedor informando os itens a serem 

adquiridos, dentro das condições acertadas nas cotações e orçamentos, identificando o número 

da Ordem de Compra a que refere-se a aquisição, enviando uma cópia da OC para o Fornecedor. 

✓ Controlar Processo - Arquivar todo o processo de aquisição, junto com uma cópia da OC em 

arquivo no Setor de Compras. 

✓ Encaminhar ao Setor de Recebimento - Entregar no Setor de Recebimento a OC. e Ficha de 

Inspeção. 

✓ Verificar conclusão do processo de Compra - Receber, todo o dia pela manhã, encaminhado 

pelo responsável do setor de Recebimento, Ficha de Inspeção e as Ordens de Compra que 

estiverem com o prazo de entrega vencido, e entrar em contato com os Fornecedores para 

regularizar a situação. 

 

COMPRAS DE CONSUMO DIRETO/ESTOQUE: 

✓ Receber Solicitação via Sistema - Receber a Solicitação de Compra, verificando se todas as 

especificações do(s) item (ns) solicitadas estão devidamente informadas. 

✓ Definir prioridade da Solicitação e Liberar no sistema ao comprador Responsável pelo grupo - 

Definir com o Comprador a prioridade de atendimento da Solicitação dentro da rotina diária dos 

pedidos. 

✓ Contatar Fornecedor(es) - Entrar em contato com fornecedor, através dos diversos meios de 

comunicação disponíveis, informando da necessidade do Hospital, (produto, marca, quantidade, 

preço, prazo de pagamento, e prazo de entrega) e solicitando o envio de uma proposta para 

fornecimento. Este contato será realizado nas seguintes condições: 

A) Até R$200,00, não é necessária a formalização de nenhuma cotação de preços, sendo o 

comprador autorizado a fazer a aquisição de forma direta. 
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B) De R$200,01 até R$999,99 é necessário documentar através de uma cotação de preços, 

com no mínimo 3 fornecedores, para que o comprador efetue a aquisição. 

C) De R$1.000,00 em diante é necessário anexar ao processo de compras alem da cotação 

de preços, os orçamentos enviados pelos fornecedores para documentar o processo. 

D) Nos casos de urgência, devidamente documentados no documento de Solicitação de 

Compras, pelo responsável pela solicitação, o comprador estará dispensado de 

formalizar a compra através de cotação ou orçamentos. 

✓ Receber propostas - Receber as propostas e orçamentos dos fornecedores, através dos diversos 

meios de comunicação disponíveis, inserindo as informações no Mapa de Cotação; 

✓ Analisar propostas - Analisar as informações enviadas pelos fornecedores, escolhendo a melhor 

proposta, levando em conta preço, prazo de entrega e prazo de pagamento; 

✓ Confirmar a aquisição - Entrar em contato com Fornecedor informando os itens a serem 

adquiridos, dentro das condições acertadas nas cotações e orçamentos, identificando o numero 

da Ordem de Compra a que refere-se a aquisição. 

✓ Emitir a Ordem de Compra - Emitir Ordem de Compra com todas as informações acordadas 

com o Fornecedor, e anexar a este todos os documentos relativos ao processo de compra: 

Solicitação de Compra, Mapa de Cotação, Orçamentos, e todo e qualquer outro documento que 

se relaciona ao processo. 

✓ Aprovar Ordem de Compra – Analisar e aprovar a Ordem de Compra, o processo de compra e 

a sua documentação.: 1) Coordenador de Compras; 2) Diretor de Apoio. 

✓ Encaminhar ao Setor de Recebimento (Farmácia e Almoxarifado) - Arquivar no Setor de 

Recebimento (Farmácia, SND, Engº Clinica e Hospitalar ou Almoxarifado) a Ordem de 

Compra, no arquivo de Ordem de Compras do Setor, arquivando as mesmas por data de 

recebimento. 

✓ Verificar conclusão do processo de Compra - Verificar, todo o dia pela manhã, a existência de 

Ordens de Compra que estiverem com o prazo de entrega vencido, e entrar em contato com os 

Fornecedores para regularizar a situação. 

 

COMPRA DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 
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✓ Solicitar novos materiais - Sempre quando há necessidade de novos materiais para 

procedimentos, o cirurgião deve entrar em contato com a  coordenadora do Centro Cirúrgico, 

a mesma deverá fazer uma solicitação por escrito com a descrição dos materiais que serão 

usados no procedimento e entregar ao setor de Compras/Consignados para providencias junto a 

Central de Compras e Fornecedores; 

✓ Nota: Nos casos em que for necessário o uso de OPMs em procedimentos cirúrgicos, deverá ser 

fornecido pelo Setor de Consignados do HRBA, ficando terminantemente proibido ao Cirurgião, 

paciente internado ou aos seus familiares a compra de ortese, prótese, medicamentos e materiais 

cirúrgicos necessários ao seu tratamento, bem como a cobrança de qualquer valor financeiro 

para atendimento, uma vez que o hospital é uma instituição pública de atendimento e gratuito; 

✓ Entrar em contato com a Central de Compras - Após receber a solicitação de compra autorizada 

pelo Diretor de Apoio, o Coordenador de Compras deverá entrar em contato com a Central de 

Compras, que irá negociar o menor preço (de preferência os que estão de acordo com a tabela 

SUS). Depois de fechada a negociação informará ao setor de compras do hospital a empresa que 

ira fornecer os materiais, bem como prazo de entrega; 

✓ Realizar previsão de Material - De acordo com o aviso de cirurgias, verificar quantidade de 

material de acordo com cada procedimento. Caso não se tenha material suficiente para o 

procedimento contatar cirurgião responsável pelo procedimento e repassar ao mesmo o material 

disponível. Se não houver material suficiente, o cirurgião deverá informar se vai haver a cirurgia 

ou não 

✓ Conferir o material antes a após as cirurgias - Antes de o Cirurgião abrir a caixa, verificar na 

etiqueta preenchida pelo CME os materiais que foram entregues. Em caso de divergência entrar 

em contato com a Coordenação do setor e ao término do procedimento, conferir os materiais 

com base na descrição dos médicos; 

✓ Solicitar Reposição de OPM - Verificar no sistema de controle o estoque atual, colocar o que 

tem e o que falta em cada caixa, quando uma delas é usada, conferir tudo o que tem dentro e se 

basear de acordo com as informações contidas nessa pasta e, automaticamente o que está 

faltando nessa análise é o que foi usado no procedimento. Após conferir os materiais que faltam 

nas caixas, preencher por completo o pedido de acordo com a empresa fornecedora, pegar a 

assinatura e o carimbo do cirurgião responsável pelo procedimento que usou a OPM e logo em 
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seguida enviá-lo por fax; 

✓ Receber Reposição de OPM - Após receber o material, conferir se realmente bate com a 

quantidade discriminada e se o valor de cada item está de acordo com a tabela SUS. Verificar 

se está identificado com o nome do paciente que usou o material e a data da cirurgia, numero 

série, lote   juntamente com o nome do médico e enviar para o CME; 

✓ Reparar processo de compra para pagamentos das Notas Fiscais - Fazer o processo da ordem de 

compra, com a discriminação dos materiais, bem como seus valores, nome do paciente, da 

empresa que irá fornecer, nº do pedido, data da cirurgia, e nome do médico que realizou o 

procedimento, além da assinatura do comprador do material, do coordenador de compra e do 

Diretor Financeiro, e por fim, enviar a 1ª via à contabilidade, e a 2ª via para o faturamento. 

 

COMPRA DE EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 

✓ Receber Solicitação - Receber a Solicitação de Compra no Sistema verificando se todas as 

especificações do(s) item(s) solicitadas estão devidamente informadas, após esta analise liberar 

ao comprador responsável. 

✓ Fazer contato com Fornecedores local - Entrar em Contato com Fornecedor, através dos diversos 

meios de comunicação disponíveis, informando a necessidade do Hospital. 

✓ Fazer contato com Hospital local (Parceiros) - Entrar em contato com Diretor e/ou Responsável 

por suprimentos e/ou Farmácia dos Hospitais parceiros. 

✓ Fazer contato com Hospitais Administrados pela Pró-Saúde dentro do Estado - Entrar em 

contato com Diretor e/ou Responsável por suprimentos e/ou Farmácia dos Hospitais 

Administrados pela PróSaude dentro do Estado 

✓  Efetuar a Compra e/ou empréstimo - Em caso de empréstimo este deverá ser 

solicitado através Documento de Empréstimo através sistema   ou em caso de compras seguir o 

procedimento esse procedimento no item ¨COMPRAS PROGRAMADAS”. 

✓ Nota: Quando realizado empréstimo atentar-se para a reposição do produto antes             da virada do 

mês. 

 

RECEBIMENTO E GUARDA 
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Recebimento de Itens solicitados via hospital: 

✓ Receber Nota Fiscal e conferir com a Ordem de compra – O almoxarifado recebe a nota fiscal 

do fornecedor e confere com a ordem de compras encaminhado anteriormente pelo setor de 

compras devidamente autorizada e assinada. Nunca receber uma nota fiscal sem a ordem de 

compra. Qualquer divergência na ordem de compras entrar em contato com o setor de compras 

para que imediatamente sejam realizadas alterações. 

✓ Conferir o produto – O almoxarifado comunica o setor solicitante para realizar a conferência em 

conjunto, devendo ser observado: volumes entregues verificando o estado da embalagem dos 

produtos; setores solicitantes conferem os produtos quanto: espécie, quantidade, lote e validade. 

Após a conferência, assinar o canhoto da Nota Fiscal informando a data e o responsável 

pelo recebimento e concordando com a entrega. Carimba a Nota Fiscal com o carimbo de 

Recebimento, informando a data do recebimento, o nome do Colaborador responsável pelo 

recebimento da NF. 

✓ Verificar divergências - Verificar a existência de divergência entre a Ordem de Compra/Pedido 

de Compra e a Nota Fiscal. 

✓ Verificar na NF valor inferior ou superior ao constante na OC/PC - Verificar a existência de 

divergência de valor na NF em relação a OC/PC. Verificar se a quantidade de produtos 

constantes na NF e na OC/PC está correta. Sendo as quantidades constantes da NF inferior a da 

OC/PC, anotar quais os itens e/ou quantidades estão divergentes/faltantes na própria OC/PC, 

tirar cópia da OC/PC, manter esta cópia com os itens faltantes no arquivo de Ordem de Compra 

do setor, aguardando a entrega posterior dos itens faltantes. Comunicar esta situação ao Setor 

de Compras. 

✓ Classificar os itens da Nota Fiscal - Carimbar com o carimbo de classificação Contábil, no verso 

da Nota Fiscal, e classificar conforme os grupos contábeis, os valores dos itens constantes na 

NF. 

✓ Registrar e emitir documentos – O auxiliar administrativo realiza a entrada e emite: relatório de 

entrada do produto, relatório contábil de entrada de produto e quando necessário o relatório de 

pendências. Em caso de Nota fiscal de medicamentos da Portaria 344/98 uma cópia deve ser 

entregue para a farmacêutica para ser arquivada. 



 

 

838  

 

Enviar o processo a contabilidade – O auxiliar administrativo do almoxarifado encaminha o 

processo completo (NF e OC) para a contabilidade, protocolando a entrega. No caso de 

produtos do setor de almoxarifado serão  conferidos e permanecerão na área de recebimento 

até a realização da entrada e liberação para armazenamento. 

✓ Arquivar 2ª via NF - Arquivar por mês a 2ª via da NF em arquivo próprio. 

✓ Preencher Formulário de Inspeção de Recebimento - Preencher o Formulário de Inspeção de 

Recebimento, informando as divergências e não conformidades que ocorreram no processo. 

✓ Nota: O Formulário de Inspeção de Recebimento da Nutrição é específico: F.XXX.SND.001 - 

FICHA DE INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DE ALIMENTOS 

✓ Armazenar (exceto para itens da farmácia e nutrição) – Após a liberação do auxiliar 

administrativo, os materiais e medicamentos do setor de farmácia deverá ser encaminhado para 

a farmácia e os produtos de nutrição deverão ser enviados para a nutricionista, para todos os 

demais produtos ao armazenar seguir o armazenamento utilizando a data de vencimento para a 

organização das prateleiras de forma a facilitar a dispensação. 

 

DISTRIBUIÇÃO 

✓ Receber Requisição – Receber a requisição de materiais. As requisições serão recebidas 

diariamente de acordo com cronograma entregue aos setores. Serão recebidas via sistema até às 

10:30h e atendidas no mesmo dia. Solicitações feitas após esse horário serão entregues no dia 

seguinte. 

✓ Separar os itens para entregar aos Setores - Separar os itens a serem entregues, conforme a 

solicitação feita pelos setores do Hospital. 

✓ Lançar baixa de Requisição de Material no Sistema Informatizado - Registrar no Sistema 

Informatizado, a saída/consumo dos itens solicitados pelos setores e entregues pelo 

Almoxarifado. 

✓ Entregar produtos nos Setores - Entregar nos Setores os produtos solicitados no Almoxarifado, 

acompanhados por uma cópia da Requisição de Materiais para conferência no setor solicitante. 

✓ Receber e conferir entrega dos produtos - Receber e conferir, com base na cópia da solicitação 

os produtos entregues no setor e assinar  recebimento. 
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V. Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares. 

 

Apresentamos, a seguir, a padronização de medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

 

Quadro 9 - padronização de medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

MEDICAMENTOS UNID 

 

VIA ADM 

ACETAZOLAMIDA 250MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ACETILCISTEINA 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

3 mL 

AMP IM 

ACICLOVIR 250MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 

20 ML 

FR VO/SNG 

ACIDO ASCORBICO 500MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 5ML 

AMP IM/IV 

ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 5ML 

AMP IM/IV 

ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 

100ML 

FR VO/SNG 

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO 100 ML FR TOPICO 

ADENOSINA 3MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML AMP IV 

AGUA ESTERIL PARA INJECAO AMPOLA 10ML AMP IV 

AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 1000ML UND IV 

AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 100ML UND IV 

AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 500ML UND IV 

ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML FR VO/SNG 

ALBUMINA HUMANA 20% 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO 20ML 

FR IV 

ALFENTANILA 0,544MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

5ML 

AMP IV 

AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO 

120ML 

FR VO/SNG 

AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML FR VO/SNG 

AMICACINA 100MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2ML 

AMP IM/IV 
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AMICACINA 500MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IM/IV 

AMIDO HIDROXIDOETILICO+CLORETO DE SODIO 500 ML 

SOLUCAO INJET 

 VO/SNG 

AMINOFILINA 200MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

10ML 

AMP IV 

AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

AMIODARONA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

3ML 

AMP IV 

AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

AMPICILINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

ANFOTERICINA B 50MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ATROPINA 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMP SC/IM/IV 

ATROPINA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML FR TOPICO 

AZATIOPRINA 50MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

BAMIFILINA 300 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO 

LIOFILIZADO 

 IM/IV 

BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO 

LIOFILIZADO 

 IM/IV 

BETAMETASONA DIPROP 5MG+FOSF DISSOD BETAMETAZ 

AMPOLA 2 ML 

AMP IM 

BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20ML FR VO/SNG 

BROMOPRIDA 5MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML AMP IM/IV 

BUDESONIDA 0,25MG/ ML SUSPENSAO PARA 

NEBULIZACAO FRASCO 2ML 

FR INALAÇÃO 

BUPIVACAINA 0,5% 5MG/ ML+GLICOSE 80MG/ML SOL 

INJET AMP 4ML 

  

CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CARBAMAZEPINA 100 MG/5ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 

100ML 

FR VO/SNG 

CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CARVAO ATIVADO PO ENVELOPE 30 GR  VO/SNG 

CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 60ML FR VO/SNG 

CEFALEXINA 500MG CAPSULA  VO/SNG 

CEFALOTINA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

CEFAZOLINA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

CEFEPIMA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 
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CEFTAZIDIMA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

CEFTRIAXONA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

CETAMINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML AMP IM/IV 

CETAMINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO- 

AMPOLA 10ML 

FR IM/IV 

CETILPERIDINO 25MG/ ML FRASCO 250 ML FR ORAL/BUCA 

L 

CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOPICO BISNAGA 30G  TOPICO 

CETOPROFENO 100MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

CICLOFOSFAMIDA 1000MG PO LIOFILIZADO FRASCO 

AMPOLA 

FA IV 

CICLOFOSFAMIDA 50 MG DRAGEA  VO/SNG 

CICLOPENTOLATO 1% SOL OFTAMICA FRASCO 5 ML FR TOPICO 

CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CIPROFLOXACINO 0,35% POMADA OFTALMICA 3,5 G  TOPICO 

CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 

100ML 

UND IV 

CIPROFLOXACINO 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML 

SOLUCAO OFTALMICA 

 TOPICO 

CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CISATRACURIO 10MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

5ML 

AMP IV 

CLARITROMICINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO 

AMPOLA 

FA IV 

CLINDAMICINA 300MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2ML 

AMP IM/IV 

CLINDAMICINA 600 MG/4ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 4ML 

AMP IM/IV 

CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20ML FR VO/SNG 

CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CLOREXEDINA 0,12% SOLUCAO COLUTORIA FRASCO 

250ML 

FR ORAL/BUCA 

L 

CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

CLORPROMAZINA 25MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 5 ML 

AMP IM 

COLAGENASE 0,6 UI/GR BISNAGA 30 GR UND TOPICO 

DELTAMETRINA 0,02% SOLUCAO TOPICA FRASCO 100 ML FR TOPICO 

DESMOPRESSINA SOLUCAO FRASCO 2,5 ML - SPRAY 

NASAL 

FR TOPICO 

DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2,5 ML 

AMP IM/IV 
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DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DIAZEPAN 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP IM/IV 

DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DIMENIDRATO 30MG+PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE 

1G+FRUTOSE 1G 10 ML 

 IV 

DIMENINDRATO 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 

GOTEJADOR 20 ML 

FR VO/SNG 

DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP IM/IV 

DOBUTAMINA 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

20 ML 

AMP IV 

DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 

ML 

FR VO/SNG 

DOPAMINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML  IV 

DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP IM/IV 

EFEDRINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP IM/IV 

ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SOL INJET SERINGA PRE- 

ENVASADA 

UND SC 

ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL INJETAVEL SERINGA 

PRE-ENVASADA 

UND SC 

ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SOL INJETAVEL SERINGA 

PRE-ENVASADA 

UND SC 

EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP SC/IM 

ERGOMETRINA 0,2MG/ML 1 ML AMP IM 

ESCOPOLAMINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR VO/SNG 

ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP SC/IM/IV 

ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI  IV 

ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 

ML 

AMP IV 

FENILEFRINA 10% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR TOPICO 

FENITOINA 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

FENITOINA 100MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR VO/SNG 

FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML AMP IM/IV 

FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 
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FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2 ML 

AMP IM/IV 

FENOBARBITAL 4% 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 

ML 

FR VO/SNG 

FENOTEROL 5MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO FRASCO 

20 ML 

FR VO/INALAÇ 

ÃO 

FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 

ML 

AMP IM/IV 

FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IM/IV 

FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

1 ML 

AMP SC/IM 

FLUCONAZOL 150MG CAPSULA 

 

CPS VO 

FLUCONAZOL 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100 

ML 

UND IV 

FLUDROCORTISONA 0,1 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

FLUMAZENIL 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 

ML 

AMP IV 

FLUORISCEINA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 3 

ML 

FR TOPICO 

FLUOXETINA 20MG CAPSULA CPS VO/SNG 

FOSFATO SODIO MONOFASICO+FOSF DIBASICO 

130ML+CANULA LUBRIFIC 

UND RETAL 

FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IM/IV 

FUROSEMIDA 40MG COMP VO/SNG 

GATIFLOXACINO 3% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR TOPICO 

GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 

G 

UND TOPICO 

GENTAMICINA 80 MG/2 ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2 ML 

AMP IM/IV 

GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

GLICERINA SUPOSITORIO (INFANTIL) UND RETAL 

GLUCONATO DE CALCIO 10% (100MG/ ML) SOL INJET 

AMPOLA 10 ML 

AMP IV 

HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR VO/SNG 

HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP IM/IV 
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HEPARINA 5000 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 5 ML FR IV 

HIDRALAZINA 50MG DRAGEA  VO/SNG 

HIDRATO DE CLORAL 20% SOLUCAO ORAL FRASCO 100 

ML 

FR VO/SNG 

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFILIZADO FRASCO 

AMPOLA 

FA IM/IV 

HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO 

AMPOLA 

FA IM/IV 

HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ ML SUSPENSAO ORAL 

FRASCO 240 ML 

FR VO/SNG 

HIDROXIDO DE FERRO 100MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 5 ML 

AMP IV 

HIPROMELOSE 2% SERINGA 2 ML UND TOPICO 

IMIPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG PO LIOFILIZADO 

FRASCO AMPOL 

FR IV 

IMUNOGLOBULINA ANTITETANICA AMPOLA 2 ML AMP IM 

IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH 300MCG/2 ML SOL 

INJET AMP 2ML 

AMP IM 

INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO AMPOL 

FR SC 

INSULINA REGULAR HUMANA 100UI/ML SOLUCAO 

INJETAVEL FRASC AMP 

FR SC 

IPRATROPIO 0,25MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO 

FRASCO 20 ML 

FR INALAÇÃO 

ISOFLURANO SOLUCAO INALATORIA FRASCO 100 ML FR INALAÇÃO 

ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

ISOSSORBIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP IV 

ISOXSUPRINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IV 

LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML FR VO/SNG 

LEVOBUPIVACAINA 0,5% S/ EPINEFRINA SOL INJET 

FRASCO 20 ML 

FR  

LEVOBUPIVACAINA 0,5%+EPINEFRINA 5MCG/ML SOL 

INJET 20 ML 

FR  

LEVOBUPIVACAINA ISOBARICA 5 MG/ML AMPOLA 4 ML AMP  

LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 

TUBETE 1,8 ML 

  

LIDOCAINA 10% SPRAY TOPICO FRASCO 50 ML FR TOPICO 

LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL TUBETE 1,8 ML   



 

 

845  

 

LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICA BISNAGA 30G  TOPICO 

LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA 20 

ML 

FR SC/IM/IV 

LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA 0,005MG/ML SOL INJET 

FRASCO AMP 20ML 

FR  

LOSARTANA 50MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

MEROPENEM 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

METFORMINA 500MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

METILCELULOSE 2% SOL OFTALMICA FRASCO 30 ML FR TOPICO 

METILDOPA 250MG COMP VO/SNG 

METILPREDNISOLONA 500 MG FRASCO AMPOLA FA IM 

METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 

ML 

FR VO/SNG 

METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2 ML 

AMP IM/IV 

METOPROLOL 5MG/5 ML SOL INJETAVEL FR IV 

METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA 

50 MG 

UND TOPICO 

METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100 

ML 

UND IV 

MIDAZOLAM 15MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP 

 

IM/IV 

MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML AMP IM/IV 

MINOXIDIL 10 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

MISOPROSTOL 100 MCG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

MITOMICINA C 5 MG FRASCO AMPOLA FA  

MORFINA 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP SC/IM/IV 

MORFINA 10 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

MORFINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML AMP SC/IM/IV 

NALOXONA 0,4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP SC/IM/IV 

NEOSTIGMINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP SC/IM/IV 

NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

NIFEDIPINO RETARD 20 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

NIMESULIDA 50MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR VO/SNG 
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NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA UND TOPICO 

NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 50 

ML 

FR VO/SNG 

NITROFURASONA 2MG/G BISNAGA 30G UND TOPICO 

NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 10 ML AMP IV 

NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML SOLUCAO 

INJETAVEL AMPOLA 2 ML 

AMP IV 

NOREPINEFRINA 8MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4 

ML 

AMP IV 

OLEO MINERAL FRASCO 100 ML FR VO/SNG 

OMEPRAZOL 20MG CAPSULA  VO/SNG 

OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

ONDASETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IV 

OXACILINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

OXITOCINA 5UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP IV 

PALMITATO DE RETINOL+COLECALCEFIROL+OXIDO DE 

ZINCO POMADA 

UND TOPICO 

PAPAINA GEL 10% BISNAGA UND TOPICO 

PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR VO/SNG 

PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG TOPICO 

COMPRIMIDO 

COMP VO/SNG 

PETIDINA 100 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML AMP IV 

PILOCARPINA 4% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10 ML FR TOPICO 

PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G PO LIOFILIZADO 

FRASCO AMPOLA 

FA IV 

POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO 30G ENVELOPE 

 

UND 

 

VO/RETAL 

POLIMIXINA B 500.000 UI FRASCO FR IV 

PREDNISONA 20MG COMP VO/SNG 

PREDNISONA 5MG COMP VO/SNG 

PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

PROMETAZINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IM/IV 

PROPOFOL 10MG/ML EMULSAO INJETAVEL FRASCO- 

AMPOLA 20 ML 

FR IV 

PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 
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PROTAMINA 1000UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 

ML 

AMP IV 

PROXIMETACAINA 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 

5 ML 

FR TOPICO 

RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP IM/IV 

RETINOL + ASSOCIACOES 3,5 G (VITAMINA A + 

ASSOCIACOES) 

UND TOPICO 

ROCURONIO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 

AMPOLA 5 ML 

FA IV 

SEVOFLURANO SOLUCAO INALATORIA FRASCO 250 ML FR INALAÇÃO 

SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML FR VO/SNG 

SINVASTATINA 10MG COMP VO/SNG 

SOLUCAO ACIDA POLIELETROLITICA DIALISE 3,5 MEQ/L 5 

LT 

UND  

SOLUCAO ACIDA POLIELETROLITICA DIALISE CA 

2,5MEQ/L 5 LT 

UND  

SOLUCAO CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL AMPOLA 

10 ML 

AMP  

SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% 

POLIELETROL DIALISE 5 LT 

UND  

SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJET 

AMPOLA 10 ML 

AMP SC/IV 

SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJET 

BOLSA 250 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 10% INJETAVEL 

AMPOLA 10 ML 

AMP IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL 

AMPOLA 10 ML 

AMP IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 

AMPOLA 10 ML 

AMP IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 

BOLSA 100 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 

BOLSA 1000 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 

BOLSA 250 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 

BOLSA 500 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 10% INJETAVEL 

AMPOLA 10 ML 

AMP IV 
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SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 1,5 % BOLSA 2,5 

LT+EQUIPO EM Y 

UND  

SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 2,5% BOLSA 2,5 

LT+EQUIPO EM Y 

UND  

SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 4,25% BOLSA 2,5 UND  

SOLUÇÃO DE GLICOSE 10% BOLSA 500 ML LT+EQUIPO EM Y UND IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 10% INJETAVEL BOLSA 250 ML UND IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML AMP IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 100 ML UND IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 250 ML UND IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 500 ML UND IV 

SOLUCAO DE GLICOSE 50% INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP IV 

SOLUCAO DE MANITOL 20% INJETAVEL BOLSA 250 ML UND IV 

SOLUCÃO DE RINGER COM LACTATO INJETAVEL BOLSA 

500 ML 

UND IV 

SOLUCAO DE RINGER SIMPLES INJETAVEL BOLSA 500 ML UND IV 

SOLUCAO SALINA BALANCEADA BOLSA 500 ML UND  

SUCCINILCOLINA 100 MG SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 

AMPOLA 5 ML 

FA IV 

SUFENTANILA 50 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP IM/IV 

SUFENTANILA 5MCG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 

ML 

AMP IM/IV 

SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TOPICO BISNAGA 

50G 

UND TOPICO 

SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TOPICO POTE 400G UND TOPICO 

SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPIMA 40MG/5ML 

SOL ORAL 100ML 

FR VO/SNG 

SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPIMA 80MG 

COMPRIMIDO 

COMP VO/SNG 

SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPIMA 80MG AMPOLA 

5 ML 

AMP  

SULFATO DE MAGNESIO 1 MCG/ ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMPOLA 10ML 

AMP IM/IV 

SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 

30 ML 

FR VO/SNG 

SULFATO FERROSO 300MG DRAGEA  VO/SNG 

SURFACTANTE PULMONAR 4 ML   

TEICOPLANINA 400MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

TENOXICAM 20MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 
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  TENOXICAM 20MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IM/IV 

TERBUTALINA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 

ML 

AMP SC/IV 

TETRACAINA 10 MG/ML+FENILEFRINA 1MG/ML+AC 

BORICO SOL OFTAL 

UND TOPICO 

TIAMINA 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP IV 

TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2 ML 

AMP IM/IV 

TIOPENTAL 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

TOBRAMICINA + DEXAMETASONA SOLUCAO OFTALMICA 

FRASCO 

FR TOPICO 

TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR TOPICO 

TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

TRAMADOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP IM/IV 

TRAMADOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP IM/IV 

TROPICAMIDA 1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML FR TOPICO 

VANCOMICINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA FA IV 

VARFARINA 5MG COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

VITAMINA A+D FRASCO 10 ML FR VO/SNG 

VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO COMP VO/SNG 

VITAMINA DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

2 ML 

AMP IM 

BASILIXMABE 20 MG AMP TRANSPLAN 

TE 

IMUNOGLOBULINA (COELHO) ANTITIMÓCITOS 25 MG AMP TRANSPLAN 

TE 

MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG COMP TRANSPLAN 

TE 

MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG COMP TRANSPLAN 

TE 

TACROLIMUS 1 MG COMP TRANSPLAN 

TE 

TACROLIMUS 5 MG COMP TRANSPLAN 

TE 
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 Segur o quadro de padronização de materiais. 

 
Quadro 10 - materiais 

MATERIAL UNIDADE 

ABAIXADOR LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA. DESCARTÁVEL PCT 

ABSORVENTE FEMININO EM ABAS PCT 

AGULHA DE PUNCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 16G UNIDADE 

AGULHA DE PUNCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 17G UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 13 X 4.5. ESTÉRIL UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 20 X 5.5. 

ESTÉRIL. 

UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 25 X 7.0. 

ESTÉRIL. 

UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 25 X 8.0. ESTÉRIL UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 30 X 8.0. ESTÉRIL UNIDADE 

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 40 X 12.0 ESTÉRIL UNIDADE 

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 17G X 3.1/2 POLEGADAS UNIDADE 

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 18G X 3.1/2 POLEGADAS UNIDADE 

  AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 22G X 3.1/2 POLEGADAS UNIDADE 

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 25 G. 3.1/2 POLEGADAS UNIDADE 

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 27G X 3.1/2 POLEGADAS UNIDADE 

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500 GRAMAS UNIDADE 

ALGODAO HIDROFILO, EM BOLAS, PACOTE COM 100 GRAMAS UNIDADE 

ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO ÂMBAR. 500 ML BICO RETO 

LONGO 

UNIDADE 

ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE 500 ML BICO 

RETO LONGO 

UNIDADE 

APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL UNIDADE 

ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 10CM X 1.0M UNIDADE 

ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 12CM X 1.0M UNIDADE 

ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 15CM X 1.0M UNIDADE 

ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 20CM X 1.0M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 06CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 08CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 10CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 12CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 15CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 20CM X 4.5M UNIDADE 

ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 10CM X 3M UNIDADE 
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ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 12CM X 3M UNIDADE 

ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 15CM X 3M UNIDADE 

ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 20CM X 3M UNIDADE 

AVENTAL DESCARTÁVEL EM NÃO TECIDO UNIDADE 

BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA 15º UNIDADE 

BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA 

2.7MM 

UNIDADE 

BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA 

5.2MM 

UNIDADE 

BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO PEÇA ÚNICA DRENAVEL UNIDADE 

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM UNIDADE 

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 50MM UNIDADE 

BOLSA DE COLOSTOMIA INFANTIL PEÇA ÚNICA DRENAVEL UNIDADE 

BOLSA DE COLOSTOMIA PARA NEONATOLOGIA UNIDADE 

CADARÇO SARJADO ACHATADO BRANCO 12MM X 10M UNIDADE 

CAL SODADA EM GRANULOS ALTA CAPACIDADE DE ABSORCÃO DE 

CO2 

UNIDADE 

CÂNULA DE GUEDEL. Nº 4 UNIDADE 

CÂNULA DE GUEDEL. Nº 5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 00 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 01 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 02 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 03 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 04 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 05 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 06 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 07 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 2.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 2.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 3.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 3.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 4.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 5.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 5.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 6.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 6.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 7.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 7.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 8.0 UNIDADE 
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CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 8.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 9.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 3.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 3.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 4.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 5.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 5.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 6.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 6.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 7.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 7.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 8.0 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 8.5 UNIDADE 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 9.0 UNIDADE 

CANULA P/ ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA C/ EMPUNHADORA 

ERGONOMICA 

UNIDADE 

CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, DE GUILHOTINA, COM 

DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO,TAMANHO 16G X 150MM 

UNIDADE 

CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, DE GUILHOTINA, COM 

DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO,TAMANHO 18G X 200MM 

UNIDADE 

CAPA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

LAPAROSCOPIA 

UNIDADE 

CAPA PARA COLCHÃO ANTI - ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO UNIDADE 

CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC 75MM (AZUL- 

TECIDO NOMAL) 

UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 14 UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 16 UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 18 UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 20 UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 22 UNIDADE 

CATETER CURTO PERIFERICO Nº 24 UNIDADE 

CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE CURVO 11,5FR X 15CM UNIDADE 

CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE CURVO 11,5FR X 20CM UNIDADE 

CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE RETO 11,5FR X 15CM UNIDADE 

CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE RETO 11,5FR X 20CM UNIDADE 

CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 1 CUFF 30CM UNIDADE 

CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 1 CUFF 42CM UNIDADE 

CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 09FR X 31CM UNIDADE 

CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 12FR X 37CM UNIDADE 

CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 42CM UNIDADE 
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CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 5.0 UNIDADE 

CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 7.0 UNIDADE 

CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. UNIDADE 

CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 16 UNIDADE 

CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 19 UNIDADE 

CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 22 UNIDADE 

CATETER TRIPLO LUMEN, PARA HEMODIÁLISE CURVO 12FR X 20 CM UNIDADE 

CATETER TRIPLO LUMEN, PARA HEMODIÁLISE RETO 12FR X 20 CM UNIDADE 

CATETER UMBILICAL NUMERO 3.5 UNIDADE 

CERA PARA OSSO - ENVELOPE COM 2.5 GRAMAS UNIDADE 

CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. DESCARTÁVEL. PLÁSTICO UNIDADE 

CLAMP UMBILICAL TIPO PINÇA TAMANHO ÚNICO UNIDADE 

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO G UNIDADE 

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO M UNIDADE 

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO P UNIDADE 

COLCHÃO ANTI - ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO UNIDADE 

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. CAPACIDADE 13 

LITROS 

UNIDADE 

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. CAPACIDADE 7 LITROS UNIDADE 

COLETOR DE URINA 24H RETANGULAR 2000ML UNIDADE 

COLETOR DE URINA ESTÉRIL 50ML UNIDADE 

COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX UNIDADE 

COLETOR DE URINA NÃO ESTÉRIL 50ML UNIDADE 

COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 04 UNIDADE 

COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 05 UNIDADE 

COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 06 UNIDADE 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM BARBANTE 2000ML UNIDADE 

COLETOR DE URINA. SISTEMA ABERTO FRASCO DE 1200ML UNIDADE 

COLETOR DE URINA. SISTEMA FECHADO ESTÉRIL BOLSA DE 2000ML UNIDADE 

COMPRESSA CIRÚRGICA. CAMPO OPERATÓRIO. NÃO DESCARTÁVEL 

45CM X 50CM 

UNIDADE 

COMPRESSA DE GAZE ABERTA TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M UNIDADE 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERILIZADA 7.5CM X 7.5CM 

PACOTE COM 10 UNIDADES. 

UNIDADE 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL. 7.5CM X 7.5CM 

PACOTE COM 500 UNIDADES. 

UNIDADE 

CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 10CM X 10CM UNIDADE 

CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 15CM X 15CM UNIDADE 

CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 10CM X 

12CM 

UNIDADE 
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CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 6CM X 9CM UNIDADE 

CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 7CM X 

8.5CM 

UNIDADE 

CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 8.5CM X 

10.5CM 

UNIDADE 

CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE SEM BORDA 10CM X 10CM UNIDADE 

CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE SEM BORDA 20CM X 20CM UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F10 UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F5 UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F6 UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F7 UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F7 - USO ÚNICO UNIDADE 

DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F8 UNIDADE 

DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.2CM UNIDADE 

DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.5CM UNIDADE 

DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.7CM UNIDADE 

DOSADOR ORAL 10ML COM TAMPA UNIDADE 

DOSADOR ORAL 3ML COM TAMPA UNIDADE 

DOSADOR ORAL 5ML COM TAMPA UNIDADE 

DRENO DE KHER N° 10 3.5MM UNIDADE 

DRENO DE KHER N° 12 4.0MM UNIDADE 

DRENO DE KHER N° 14 4.5MM UNIDADE 

DRENO DE KHER N° 16 5.5MM UNIDADE 

DRENO DE KHER N° 18 6.0MM UNIDADE 

DRENO DE PENROSE Nº 01 UNIDADE 

DRENO DE PENROSE Nº 02 UNIDADE 

DRENO DE PENROSE Nº 03 UNIDADE 

DRENO DE PENROSE Nº 04 UNIDADE 

DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 3.2MM X 1.8 SIST. FECHADO DE 

ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML 

UNIDADE 

DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 4.8MM X 1.16 SIST. FECHADO DE 

ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML 

UNIDADE 

DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 6.4MM X 1.16 SIST. FECHADO DE 

ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML 

UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 12 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 14 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 16 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 18 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 20 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 22 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 24 UNIDADE 
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DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 26 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 28 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 30 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 32 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 34 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 36 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 38 UNIDADE 

DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 40 UNIDADE 

ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO ADULTO UNIDADE 

ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO INFANTIL UNIDADE 

ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO REDDOT NEONATAL UNIDADE 

ELETRODO TEMPORARIO BIPOLAR P/ MARCAPASSO UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E 

INJETOR LATERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - BRASINO K102 

UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E 

INJETOR LATERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - HARTMANN 

UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS P/ BOMBA DE INFUSÃO CELM UNIDADE 

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS 

COM COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E 

INJETOR LATERAL 

 

UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE E INJETOR EM Y UNIDADE 

EQUIPO MICROGOTAS. CÂMARA GRADUADA DE CAPACIDADE IGUAL 

OU ACIMA DE 150 ML E INJETOR LATERAL 

UNIDADE 

EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS COM CÂMARA 

DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL 

UNIDADE 

EQUIPO PARA MEDIDA DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL COM CÂMARA 

DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL 

UNIDADE 

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA UNIDADE 

ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTE- 

BRAÇOS, COM PVPI 

UNIDADE 

ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTE- 

BRAÇOS, SEM PVPI 

UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO UNIDADE 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL UNIDADE 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM x 4,5M UNIDADE 

STETOSCOPIO TIPO DUO SONIC - ADULTO UNIDADE 

ESTETOSCOPIO TIPO DUO SONIC - PEDIATRICO UNIDADE 

EXTENSÃO ST PARA BOMBA DE SERINGA 60 CM UNIDADE 

FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 08CM UNIDADE 

FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 10CM UNIDADE 

FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 12CM UNIDADE 

FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 15CM UNIDADE 
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FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIA E A VIRUS UNIDADE 

FILTRO DE AR PARA INCUBADORA VISION 2186 UNIDADE 

FIO CIRURGICO ALGODÃO BRANCO (FITA) DIAM. O COMP. 0,35 X 

80CM 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 0/0 SEM AGULHA UNIDADE 

FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 2/0 SEM AGULHA UNIDADE 

FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 3/0 SEM AGULHA UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1/0 70CM AG.1/2 CÍRC ROMBA 

90MM 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1/0 75CM AG.1/2 CÍRC 

ROBUSTA 40MM 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO DIAM. 0 COMP. 70 C / AG 1/2 

CIRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO DIAM. 1 COMP. 70 C / AG 1/2 

CIRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES LAÇADO 2/0 COMP. 150CM 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO LINHO 0/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO LINHO 2/0 COMP. 70CM AGULHA 3/8 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO LINHO 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 3/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 4/0 COMP. 45CM AG 3/8 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 4/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 5/0 COMP. 45CM AG. 3/8 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 5/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2 

CÍRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON MONOFILAMENTAR PRETO DIAM. 10/0 

COMP. 30 C/ AG 3/8 CÍRCULO ESPÁTULA 6,2 MM 

UNIDADE 
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FIO CIRURGICO NYLON PRETO 0/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 

TRIANG. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 2/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CÍRC 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 3/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CIRC 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 4/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CIRC 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 5/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CÍRC 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 6/0 COMP. 45CM AGULHA 1/2 CÍRC 

TRIANG 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO NYLON PRETO 8/0 COMP. 30CM AGULHA 1/4 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL DIAM. 10/0 COMP. 30CM COM 

2XAG RETA ESPÁTULA 16MM 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMICRON* POLIESTER VERDE 5/0 75CM AG.1/2 

CIR 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 0/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 

CIRC 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 2/0 COMP. 50 AG 3/8 CÍRCULAR UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 2/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 

CÍRC. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 3/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 4/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 

CÍRC. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 5/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 

CÍRC. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 6/0 COMP. 75CM 2XAG. 3/8 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 7/0 COMP. 60CM 2XAG. 3/8 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL QUINCK* INCOLOR 4/0 70CM AG. 1/2 CÍRC UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL VIOLETA 4/0 AG 15MM 1/2 TRIANG 45CM UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* INCOLOR 4/0 45CM AG. 3/8 CÍRC TRIANG UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* INCOLOR 5/0 45CM AG. 3/8 CÍRC. TRIANG. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 0 70CM AG. 3/8 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 0/0 90CM AG. 1/2 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 1 90CM AG. 1/2 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. TRIANG. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 3/8 CÍRC. TRIANG. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 3/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 5/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. RETANG. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 6/0 45CM AG. 1/4 CÍRC. ESP. UNIDADE 
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FIO CIRURGICO SEDA PRETA 0/0 75CM AG. 3/8 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA 2/0 COMP. 70CM AG. 3/8 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA 3/0 COMP. 45CM AG. 1/2 CÍRC. 

TRIANG. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA 3/0 COMP. 75CM AG. 3/8 CIRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA 4/0 COMP. 45CM AG. 3/8 CÍRC. CIL. UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA DIAM. 1/0 COMP. 10X75CM SEM 

AGULHA 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO SEDA PRETA DIAM. 2/0 COMP. 10X75CM SEM 

AGULHA 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO SYNTHOFIL* POLIÉSTER VERDE 1/0 75CM AG. 1/2 

TRIANG. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO SYNTHOFIL* POLIÉSTER VERDE 2/0 75CM AG 1/2 

TRIANG. 

UNIDADE 

FIO CIRURGICO VICRYL INCOLOR DIAM. 7/0 COMP. 45CM COM 2XAG 

3/8 CÍRCULO ESPÁTULA 65MM, 

UNIDADE 

FIO DE AÇO DIAM. 0, C/ AG. 26MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA UNIDADE 

FIO DE AÇO DIAM. 2, SEM AGULHA, 3 X 60CM UNIDADE 

FIO DE AÇO DIAM. 5 CCS (8)FIOS, C/ AG. 48MM 1/2 TRIANG. 45CM UNIDADE 

FIO MONOCRYL INCOLOR 4/0 COMP. 45 CM AG. 3/8 TRIANG. 16MM UNIDADE 

FIO PDS II VIOLETA DIAM. 6/0 COMP. 70 CM AG. 1/2 CILIND. UNIDADE 

FIO PROLENE AZUL 2 COMP 50CM AG. 3/8 TRIANGULAR 75MM UNIDADE 

FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA. 19MM X 50M UNIDADE 

FITA MICROPOROSA 1,2CM X 10M UNIDADE 

FITA MICROPOROSA 10CM X 10M UNIDADE 

FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M UNIDADE 

FITA MICROPOROSA 5CM X 10M UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M UNIDADE 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P UNIDADE 

FRASCO P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML UNIDADE 

FRASCO P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500ML UNIDADE 

GRAMPEADOR CIRCULAR CURVO 33MM (VERDE) UNIDADE 

GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC 75MM ( C/ CARGA AZUL- 

TECIDO NOMAL) 

UNIDADE 

HASTE FLEXÍVEL EM POLIPROPILENO. COM ALGODÃO HIDRÓFILO 

NAS EXTREMIDADES 

CAIXA 

HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL APROXIMADAMENTE 5,5CM X 7,5CM UNIDADE 
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INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP UNIDADE 

INFUSOR NEO 2 VIAS COM CLAMP UNIDADE 

ISOLADOR CONDUTOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE UNIDADE 

KIT CATETER PARA NEFROSTOMIA EM SILICONE, 5ML 4,0MM, 

N°12FR 

UNIDADE 

KIT CESAREA COM PGA KIT 

KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 20FR X 3,5CM UNIDADE 

KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CALIBRE 16G KIT 

KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CALIBRE 18G KIT 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 11 CAIXA 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 15 CAIXA 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 20 CAIXA 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 CAIXA 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 23 CAIXA 

LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 24 CAIXA 

LANTERNA CLINICA EM METAL UNIDADE 

LENÇOL DESCARTÁVEL. EM PAPEL UNIDADE 

LINHA ARTERIAL 8MM COM CATABOLHAS PARA HEMODIÁLISE UNIDADE 

LINHA VENOSA 8MM COM CATABOLHAS PARA HEMODIÁLISE UNIDADE 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.0 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 PAR 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5 PAR 

LUVA DE PROCEDIMENTO EM PLÁSTICO PAR 

LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO GRANDE CAIXA 

LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO MÉDIO CAIXA 

LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO PEQUENO CAIXA 

LUVA DE VINIL TRANSPARENTE, TAMANHO P CAIXA 

MADEIRA PLASTICA C/ ADAPTADOR AO SEIO P/ RETIRADA DE LEITE UNIDADE 

MALHA TUBULAR EM TECIDO 08CM X 15M UNIDADE 

MALHA TUBULAR EM TECIDO 10CM X 15M UNIDADE 

MALHA TUBULAR EM TECIDO 12CM X 15M UNIDADE 

MALHA TUBULAR EM TECIDO 15CM X 15M UNIDADE 

MALHA TUBULAR EM TECIDO 20CM X 15M UNIDADE 

MANTA TÉRMICA PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA UNIDADE 

MÁSCARA CIRÚRGICA. DESCARTÁVEL PCT. C/ 100 UND PCT 

MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO UNIDADE 

PERFURADOR DE MEMBRANA AMINIÓTICA UNIDADE 
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PROTETOR DE CATETER DO TIPO LUER - LOCK UNIDADE 

PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. G UNIDADE 

PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. M UNIDADE 

PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. P UNIDADE 

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE ADULTO NA COR BRANCA. UNIDADE 

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE INFANTIL NA COR BRANCA. UNIDADE 

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE RECÉM NASCIDO NA COR 

BRANCA. 

UNIDADE 

SACO PARA ÓBITO TAMHANHO GRANDE 0.90CM X 2.10M UNIDADE 

SACO PARA ÓBITO TAMHANHO MÉDIO 0.60CM X 1.50M UNIDADE 

SACO PARA ÓBITO TAMHANHO NEO 0.30CM X 0.60CM UNIDADE 

SACO PARA ÓBITO TAMHANHO PEQUENO 0.50CM X 1.00M UNIDADE 

SAPATILHA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UND PCT 

SCALP Nº 19. UNIDADE 

SCALP Nº 21 UNIDADE 

SCALP Nº 23 UNIDADE 

SCALP Nº 25. UNIDADE 

SCALP Nº 27 UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 1ML UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML UNIDADE 

SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML UNIDADE 

SERRA DE GIGLE. EM AÇO INOXIDÁVEL. COM 50 CM PARA CIRURGIA 

ORTOPÉDICA. COM EXCELENTE CORTE. 

UNIDADE 

SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINA DE 2000ML UNIDADE 

SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINA DE 500ML UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 06 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 08 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 10 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 12 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 14 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 16 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 18 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 20 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 22 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 24 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 16 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 18 UNIDADE 
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SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 20 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 22 UNIDADE 

SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 24 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 02 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 04 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 06 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 08 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 10 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 12 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 14 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 16 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 18 UNIDADE 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 20 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 04 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 06 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 07 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 08 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 10 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 12 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 14 UNIDADE 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 16 UNIDADE 

SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 08FR UNIDADE 

SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 10FR UNIDADE 

SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 12FR UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 02 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 04 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 06 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 08 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 10 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 12 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 14 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 16 UNIDADE 

SONDA URETRAL Nº 20 UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 12MM X 180MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 12MM X 250MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 16MM X 180MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 16MM X 250MM 

UNIDADE 
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TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 19MM X 180MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 19MM X 250MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 26MM X 180MM 

UNIDADE 

TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 26MM X 250MM 

UNIDADE 

TAMPA PARA RECIRCULAÇÃO UNIDADE 

TERMÔMETRO CLINICO ANALOGICO UNIDADE 

TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL UNIDADE 

TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME MAXIMA E MINIMA UNIDADE 

TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 

UNIDADES 

CAIXA 

TORNEIRA DESCARTÁVEL DE TRÊS VIAS UNIDADE 

TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UND PCT 

TUBO DE SILICONE Nº 204 PACOTE COM 15 METROS PCT 

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 2.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 4.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 5.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 5.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 6.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 6.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 7.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 7.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 8.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.5 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.5 UNIDADE 



 

 

863  

 

 

Fonte: IBGC, 2021. 

 

VI. Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, 

vigilância e manutenção predial. 

 

Os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial serão objeto de terceirização. 

Assim, estes deverão seguir os pré-requisitos da norma ISO 9001, que tem como objetivo garantir 

a qualidade no atendimento aos requisitos estabelecidos pelo cliente, seja na prestação de serviços 

ou na fabricação de produtos. 

Os pré-requisitos que devem ser observados são: 

 

✓ A empresa deve estar formalizada, possuir um CNPJ; 

✓ Atendimento à legislação pertinente ao seu negócio; 

✓ Implementação de 6(seis) procedimentos obrigatórios: 

A) controle de documentos, 

B)  controle de registros, 

C)  ação preventiva, 

D)  ação corretiva,  

E) controle de produtos não conformes e auditoria interna); 

F) Implementação do manual da qualidade, política e objetivos 

da qualidade; 

✓ Mapeamento e interação entre processos. 

 

 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL DUPLO LÚMEN (ROBERT SHAW), Nº 37 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3.0 UNIDADE 

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3.5 UNIDADE 

VESSEL LOOP - CADARÇO VASCULAR (1X406MM) ENVELOPE COM 2 

UND 

UNIDADE 
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VII. Descrição de funcionamento da unidade de faturamento, bem como, horários de trabalho, 

estrutura de chefia, membros e vínculo com o hospital. 

Serviço responsável pelo processamento das contas hospitalares dos clientes assistidos no 

Hospital de forma a garantir o correspondente afluxo de recursos financeiros que serão. 

 

 

FINALIDADES DO FATURAMENTO: 

✓ Confecção das contas de todos os pacientes; 

✓ Conservação dos sistemas de registro de todas as despesas tais como; materiais de consumo, 

medicamentos e exames complementares; 

✓ Confecção de relatórios estatísticos à administração, que dará subsídios para tomada de 

decisões, avaliação do desempenho e da produtividade da instituição; 

✓ Preencher os sistemas de informações nacionais do DATASUS; 

✓ Encaminhar, ao setor de documentação da instituição a documentação pertinente após o 

atendimento ou óbito. 

 

ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS: 
✓ Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada para serem faturados os débitos 

dos serviços que foram prestados a pacientes. 

✓ Recolher os prontuários dos pacientes que tiveram alta e comparar as prescrições, analisando a 

possibilidade da cobrança do mesmo respeitando os critérios estabelecidos pelo ministério da 

saúde. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

✓ O serviço de faturamento tem o seu horário de funcionamento de Segunda à Sexta- feira das 8:00 

às 18:00 horas, horário administrativo, com intervalo para o almoço. Sendo as folgas 

estabelecidas pelos feriados. 
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ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS: 

COMPETE AO FATURISTA 

✓ Certificar-se quanto ao preenchimento correto de todos os campos cabíveis, nos documentos 

exigidos pelo órgão competente; 

✓ Preparar e conferir as contas de pacientes internos; 

✓ Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados pelo órgão 

competente; 

✓ Comunicar à chefia direta quaisquer informações julgadas necessárias. 

✓ A execução das contas de todos os pacientes internos que usufruírem dos serviços prestados; 

✓ A verificação da procedência de glosas, recorrendo às mesmas quando necessário; 

✓ O fornecimento de todos os dados solicitados pela direção do serviço ou outrem autorizado pela 

mesma; 

✓ A atualização quanto a novos procedimentos, oriundos da direção do hospital e órgãos 

competentes; 

✓ Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários 

✓ Programar e desenvolver métodos de trabalho; 

✓ Cuidar para que o ambiente de trabalho seja higiênico e agradável; 

✓ Realizar reuniões, sempre que necessário, com outras áreas ligadas às atividades do faturamento; 

✓ Elaborar relatórios estatísticos mensais e anuais; 

✓ Zelar pelo material de trabalho. 

 

Quadro 11 - Dimensionamento de Pessoal 

COLABORADORES QTDE CH VINCULO 

Coordenador de Faturamento 01 44 CLT 

Assistente Administrativo 04 44 CLT 
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V. Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa. 
 

Quadro 12 - Despesas Anuais por Item de Despesa 

 
 

Fonte: IBGC, 2021. 

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 12.246.830,25R$     12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  12.246.830,25R$  146.961.963,02R$    

1.1 Salários 7.916.586,23R$       7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    7.916.586,23R$    94.999.034,78R$      

1.2 Outras Formas de Contratação 2.147.730,45R$       2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    2.147.730,45R$    25.772.765,40R$      

1.3 Enc. Benefícios de 1.1 e 1.2 2.182.513,57R$       2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    2.182.513,57R$    26.190.162,84R$      

2. Medicamentos 1.420.000,00R$       1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    1.420.000,00R$    17.040.000,00R$      

3. Materiais 1.940.800,00R$       1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    1.940.800,00R$    23.289.600,00R$      

3.1 Materiais Hospitalares 1.700.800,00R$       1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    1.700.800,00R$    20.409.600,00R$      

3.2 Gases Medicinais 240.000,00R$          240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       240.000,00R$       2.880.000,00R$        

4. Materiais Diversos 2.132.100,00R$       2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    2.132.100,00R$    25.585.200,00R$      

4.1 Materiais de Higienização 183.200,00R$          183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       183.200,00R$       2.198.400,00R$        

4.2 Gêneros Alimentícios 1.703.900,00R$       1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    1.703.900,00R$    20.446.800,00R$      

4.3 Material de Expediente 55.000,00R$            55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         55.000,00R$         660.000,00R$           

4.4 Combustível 70.000,00R$            70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         70.000,00R$         840.000,00R$           

4.5 GLP 120.000,00R$          120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       120.000,00R$       1.440.000,00R$        

5. Serviços de Apoio 474.945,00R$          474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       5.699.340,00R$        

5.1 Laboratório 474.945,00R$          474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       474.945,00R$       5.699.340,00R$        

6. Manutenção 801.000,00R$          801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       9.612.000,00R$        

6.1 Material / Serviços 801.000,00R$          801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       801.000,00R$       9.612.000,00R$        

7. Seguros/Impostos/Taxas 158.400,00R$          158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       158.400,00R$       1.900.800,00R$        

7.1 Seguros 83.000,00R$            83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         83.000,00R$         996.000,00R$           

7.2 Impostos/Taxas 75.400,00R$            75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         75.400,00R$         904.800,00R$           

8. Telefonia 67.000,00R$            67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         67.000,00R$         804.000,00R$           

9. Água 250.000,00R$          250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       250.000,00R$       3.000.000,00R$        

10. Energia Elétrica 170.700,00R$          170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       170.700,00R$       2.048.400,00R$        

11. Prestação de Serviços de Terceiros 3.299.600,00R$       3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    3.299.600,00R$    39.595.200,00R$      

12. Informática 110.050,00R$          110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       110.050,00R$       1.320.600,00R$        

13. TOTAL 23.071.425,25R$     23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  23.071.425,25R$  276.857.103,02R$    

PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

I. Apresentação de convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para o 

desenvolvimento de estágios curriculares treinamentos e residências.  

 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC, tendo em vista a necessidade de 

celebração de convênio de cooperação técnica, com instituição de ensino, para o desenvolvimento 

de estágios curriculares, treinamentos e residências, buscou o centro universitário de Goiatuba-

UNICERRADO, para esta finalidade. 

 

Termo de convênio de cooperação técnica nº 001-2021 SES-GO 

Cláusula Primeira 

Este Convênio de cooperação técnica visa a realização de Estágio Curricular, Treinamentos, 

Internato e Residência em saúde por parte dos alunos do curso de graduação em medicina e áreas 

multiprofissionais de saúde do Unicerrado, tendo por objetivo a utilização da rede e estrutura de 

serviços de saúde e unidades hospitalares e de saúde geridas pelo IBGC, vinculadas ao SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE-SUS. 
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II. Parcerias com instituições para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de 

assistência hospitalar e/ou de saúde pública. 

 
Parcerias com instituições para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de 

assistência hospitalar e/ou de saúde pública. 

 Em cumprimento ao Edital o1-2021-SES-Go, o IBGC firmou Termo de Parceria com a 

empresa ANALYTICA PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS SOCIAIS LTDA, com as seguintes 

características: 

✓ Pesquisa de Satisfação: Realizada de forma contínua e totalmente eletrônica junto aos 

usuários. Após o questionário, haverá um campo especial para deixar a opinião sobre o serviço. 

Críticas e elogios servem para avaliar o trabalho da equipe e a organização da unidade, além 

de nortear as ações da Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

 

TERMO DE PARCERIA PARA PESQUISAS Nº 01-2021 

CLAÚSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

O presente Termo de Parceria, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de 

assistência hospitalar e saúde pública, a ser executado com estrita observância de cláusulas e 

condições.  

Segue contrato de parceria para o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa. 
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III. Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe 

interdisciplinar da unidade hospitalar. 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: capacitação da equipe interdisciplinar do 

HEMU 

1-Introdução 

A formação dos profissionais da área de saúde e, mais especificamente, 

que atuam ou atuarão no SUS, precisa superar a atualização técnica 

científica como foco central para englobarem aspectos de produção da 

subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento e o 

adequado conhecimento do SUS. CECCIM e.FEURWERKER (12) 

 

 Ao considerarmos que o atendimento integral ultrapassa a estrutura organizacional 

hierarquizada e regionalizada da assistência de saúde, entendemos que este se consolida na 

qualidade real da atenção individual e coletiva, asseguradas aos usuários do sistema de saúde. 

Dessa forma, requer o compromisso com o contínuo aprendizado da equipe interdisciplinar e com 

a prática multiprofissional, como condições basilares da atenção à saúde, respeitados os princípios 

constitucionais que regem o Sistema Único de Saúde-SUS: equidade, universalidade e 

integralidade. 

A Educação Permanente engloba, além da educação em serviço, a compreensão no âmbito 

da formação técnica, de graduação e de pós-graduação; da organização do trabalho; da interação 

com as redes de gestão e de serviços de saúde; e do controle social no setor.  

Formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, reconhecendo a necessidade 

de se fazer frente às necessidades técnicas e às constantes mudanças sociais. 

Nesta perspectiva, a Educação Permanente é considerada como a educação no trabalho, pelo 

trabalho e para o trabalho, nos diferentes serviços que têm a finalidade de melhorar a saúde da 

população. 

  O presente Projeto de Educação Permanente para capacitação da equipe interdisciplinar do 

HEMU baseia-se na necessidade de se manter permanente acompanhamento da atuação, com 

qualidade, dos profissionais que prestam serviço nas unidades de saúde do SUS. Para tanto, foram 

utilizados dados do PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO 

ESTADO DE Goiás-2019-2022, a saber:   
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Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação 

Permanente para Processos de Trabalho 

✓ Baixa qualificação técnica ou especifica dos gestores  

✓ Falta e\ou insuficiência de recursos humanos 

✓ Precariedade das estruturas físicas e insumos  

✓ Falta e\ou escassez de recurso financeiro  

✓ Falta de apoio do gestor para execução do planejamento 

✓ Falta de planejamento adequado  

✓ Falta de discussão dos problemas  

✓ Comunicação deficiente 

✓ Resistencia dos profissionais em receber qualificação  

✓ Contratação de profissionais desqualificados em várias áreas  

✓ Falta de Suporte Técnico na área da informática,  

✓ falta de apoio e envolvimento da Gestão,  

✓ falta de condições de trabalho 

✓ Precariedade de vínculos profissionais 

✓ Fluxo de trabalho não estabelecido relacionado ao controle de endemias 

✓ Desorganização do serviço  

✓ Falta de protocolo institucional (para atividades)  

✓ Não há Gestão da saúde do trabalhador  

✓ Profissionais pouco comprometidos  

✓ Não ter agenda compartilhada na sede da regional  

✓ Rotatividade de profissionais 

 

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas 

dezoito regiões de saúde de Goiás 2018-Plano Estadual de Educação Permanente 

em As´ de do Estado de Goiás -2019-2022. 

 

  Assim, conhecendo a realidade e fragilidades do sistema de saúde na região, todo 

planejamento do Projeto de Educação Permanente em Saúde para o HEMU leva em conta a leitura 
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do contexto, com a finalidade de melhorar a qualidade do serviço de saúde ofertado à sociedade, 

pela unidade. 

   

2. Histórico e Metodologia de Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente-

PEEPS 

O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS 

(PRO EPS-SUS/ Portaria GM/MS nº 3.194, de 28 de novembro de 2017) tem como objetivo geral 

estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde, 

para a transformação das práticas de saúde em direção ao atendimento dos princípios fundamentais 

do SUS, a partir da realidade local e da análise coletiva dos processos de trabalho.  

 A Portaria GM/MS de nº 3.342, de 7 de dezembro de 2017, divulgou a lista dos entes 

federados habilitados (estados e municípios) elegíveis ao recebimento do incentivo financeiro de 

que trata a Portaria nº 3.194/2017. O recurso repassado aos municípios habilitados deverá ser 

utilizado para  a execução de ações de EPS pela (s) equipe (s) de atenção básica a que se destina.  

Em relação ao incentivo financeiro direcionado aos estados, foi determinada pelo 

Ministério da Saúde sua aplicação na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em 

Saúde (PEEPS). 

 Em Goiás, o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (PEEPS), elaborado e 

organizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-2019-2022), por meio da 

Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS), é o resultado de um 

trabalho conjunto que contou com a participação de vários atores das superintendências da SES 

GO, Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço Estadual (CIES Estadual), Gerência das 

Unidades Regionais de Saúde e Núcleos de Apoio ao Controle de Endemias (GERNACE), 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), Conselho Estadual de Saúde de Goiás 

(CES/GO).A produção deste documento – PEEPS teve como eixo norteador a Portaria Nº 3.194, 

de 28 de Novembro de 2017, portaria que, conforme o supracitado, dispõe sobre o Programa para 

o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS – PRO EPS-SUS, e 

demais legislações vigentes. 

 O levantamento das necessidades de Educação Permanente em Saúde do Estado de Goiás 

ocorreu, de forma ascendente, através de dezoito (18) encontros loco regionais nas dezoito regiões 
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de saúde do Estado de Goiás, que contou com a participação de técnicos, gestores, controle social 

e instituições formadoras dos municípios goianos. Foi realizado, também, um encontro com 

Superintendentes e Gerentes da SES para identificar necessidades de formação para os 

profissionais que atuam no nível central da SES GO. O PEEPS deve ser compreendido como uma 

proposta de orientação das ações de educação permanente e educação profissional no âmbito do 

SUS, alinhadas com as necessidades de formação e qualificação profissional que são exigidas e 

necessárias para as ações de atenção de saúde da população (BRASIL, 2018). 

Na perspectiva de atendimento ao Edital 01 SES 2021 e com base na legislação nacional e estadual, 

o Instituto Brasileiro de  Gestão Compartilhada-IBGC apresenta o projeto de Educação Permanente 

em Saúde a ser implantado e desenvolvido no HEMU. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Promover a formação e o desenvolvimento dos profissionais que atuam no Hospital Estadual Geral 

e Maternidade de Uruaçu. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Promover a formação e desenvolvimento dos profissionais do HEMU, a partir dos 

problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;  

•  Promover articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as 

diferentes redes de gestão, de serviços de saúde, educação e do controle social, com o 

desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral, possibilitando 

o enfrentamento criativo dos problemas e uma maior efetividade das ações de saúde e 

educação;  

•  Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, 

compartilhados entre instituições de ensino, programas de residência em saúde e serviços 

de saúde; 

•  Aplicar metodologias ativas, com ênfase na problematização;  

•  Contribuir para o Planejamento e a elaboração constante dos Planos de Ações de Educação 

Permanente em Saúde (PAREPS) de cada Região.  
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•  Partilhar as experiências e conhecimentos, momento importante para alinhar conceitos e 

teorias sobre a Educação Permanente (BRASIL, 2018) 

• Divulgar o Regimento do HEMU 

• Aprimorar a qualificação da equipe interdisciplinar do HEMU 

• Promover a melhoria da qualidade das funções 

• Atualizar os regulamentos  

• Implantar rotinas e roteiros para os diversos procedimentos  

• Divulgar as mudanças na legislação das áreas 

• Apresentar os dados relativos aos diversos serviços 

• Discutir os temas da atualidade direta ou indiretamente vinculados à saúde  

• Identificar os problemas e buscar coletivamente as soluções 

• Desenvolver boas práticas 

• Melhorar o desempenho profissional 

• Fortalecer a interação e integração das equipes técnicas.   

 

4. Gestão do Projeto de Educação Permanente em Saúde do HEMU 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC designará um profissional responsável pela 

gestão do Projeto (Coordenador). 

Caberá `Coordenação do Projeto: 

I. Gerir todas as atividades de apoio administrativo aos cursos e atividades e aos seus participantes;  

II. Elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas;  

III. Submeter à diretoria do HEMU as propostas de realização das atividades ; 

IV. Submeter à diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 

V.Elaborar calendário para a programação  

VI. Levantar, junto aos setores do HEMU, a escala para participação nas atividades. 

 

5.Operacionalização do Projeto 

• O IBGC disponibilizará a infraestrutura de materiais e de recursos humanos para a 

instalação e funcionamento da Coordenação do Projeto de Educação Permanente em Saúde 

do HEMU; 
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• O IBGC, semestralmente, aprovará as ações e metas do Projeto de Educação Permanente 

para semestre seguinte, bem como, sua articulação com os planos das Secretarias de Saúde 

Estadual e Municipal, na qualidade de parceiros; 

• O número de profissionais do corpo técnico e administrativo que comporão as turmas para 

as atividades será levantado semestralmente, pela chefia de cada setor.  

• A Programação das atividades entrará em vigor na data de sua homologação pelo IBGC, 

após aprovação da Diretoria de Recursos Humanos do HEMU  

• O IBGC providenciará os materiais necessárias ao desenvolvimento das atividades 

• O IBGC divulgará, por todos os meios de comunicação internos do HEMU ,as datas ,grupos 

participantes e programação 

 

6.Monitoramento e Avaliação do Projeto de Educação Permanente em Saúde do HEMU 

 É de fundamental importância definir, colegiadamente, as estratégias de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do projeto, tendo em vista a necessidade de que não se restrinjam ao 

“realizado” ou “não realizado”. 

Dessa forma, acompanhar e avaliar as ações propostas pelas áreas técnicas, avaliando o seu 

resultado nos processos de trabalho e na melhoria da assistência, na perspectiva da qualidade 

subjetiva. 

  Este processo dialogado possibilita a escolha das mais adequadas estratégias 

metodológicas e pedagógicas, frente ao objetivo da ação de educação permanente, sendo o IBGC 

o provocador dessa discussão, envolvendo os gestores do HEMU  e a SES. 

Um processo de avaliação que prime pela valorização do resultado das ações no cotidiano do 

trabalho e, não, de conteúdos aplicados aos profissionais. O acompanhamento do Projeto que 

propomos é, portanto, uma aposta ético-política, assim como o é a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde e o PRO-EP-SUS. 

Em termos operacionais, o acompanhamento do Projeto de Educação Permanente em Saúde do 

HEMU se dará por meio: 

1) Da formação de “Grupo de Trabalho de acompanhamento das ações do Projeto”, formado 

por representantes das áreas técnicas do HEMU e do IBGC. Caberá ao GT apresentar 

bimensalmente `Diretoria Geral do HEMU e do IBGC as ações a serem realizadas nos 



 

 

885  

 

meses seguintes, após serem discutidas quanto aos seus objetivos e estratégias 

metodológicas. O GT elaborará um calendário de reuniões para sistematização do 

acompanhamento.  

2) Organização de uma reunião ampliada das Comissões hospitalares, com periodicidade 

trimestral, na qual as ações propostas e desenvolvidas pelos gestores hospitalares serão 

acompanhadas num espaço coletivo de discussão e apresentadas nas reuniões ordinárias 

previstas no Regimento Interno do HEMU.  

3) Oferta de apoio pedagógico às áreas técnicas, na construção metodológica das ações de 

educação permanente em saúde;  

4) Organização de Roda de Discussão Pedagógica, com periodicidade trimestral para 

reflexão teórica acerca das metodologias aplicadas à educação em saúde, com a 

participação de palestrantes convidados; 

5) Divulgação dos indicadores quantitativos e qualitativos a serem monitorados; 

6) Acompanhamento quantitativo das ações do Projeto, por meio de instrumento on-line. 

Emissão de Relatórios Parciais a serem encaminhados à SES, pelo IBGC e à Direção Geral 

do HEMU. 

7. FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM EDUCAÇÃO DO HEMU 2021-2025 
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AGOSTO/DEZEMBRO 

2021 

JANEIRO A DEZEMBRO 2022  JANEIRO A 

DEZEMBRO 2023 

JANEIRO A DEZEMBRO  

2024 

JANEIRO A 

AGOSTO 2025 

    Agosto/setembro- 

• implantação da 

Coordenação do 

PEPS 

• Designação do 

Coordenador(a) 

• Aquisição de materiais 

pelo IBGC 

• Designação dos 

membros da equipe 

da Coordenação 

Outubro/novembro/dezembro- 

Desenvolvimento de 

documentos (regulamento, 

formulários, e designe para o 

site na intranet) 

Elaborar calendário para os 

encontros 

Qualificação da equipe da 

Coordenação do   PEPS 

Seminário com as chefias dos 

serviços do HEMU 

Elaboração do Planejamento 

da formação para o próximo 

semestre 

Formação do GT para 

acompanhamento das ações do 

PEPS (representantes das 

áreas técnicas) 

Janeiro/fevereiro 

Elaboração da Matriz de Planejamento da 

unidade, por setor 

Divulgação dos Indicadores quantitativos e 

qualitativos a serem monitorados  

Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

 Roda de Discussão Pedagógica  

Reunião com as chefias dos serviços do 

HEMU 

Estruturação das turmas para a qualificação 

Início dos trabalhos com a primeira  e segunda 

turmas para a qualificação. 

Emissão de relatório 

 

Março/Abril  

Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Inicio dos trabalhos com a terceira e quarta 

turmas,  para a qualificação 

 Roda de discussão pedagógica 

Emissão de relatório circunstanciado 

 

Maio/Junho 

Roda de Discussão Pedagógica 

Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

Consulta aos servidores técnicos e aos 

administrativos acerca da Educação 

Janeiro/fevereiro 

Reformulação da Matriz 

de Planejamento da 

unidade, por setor 

Início dos trabalhos com 

a primeira  e segunda 

turmas para a 

qualificação 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

 Roda de Discussão 

Pedagógica  

Emissão de relatório 

 

Março/Abril  

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Inicio dos trabalhos com 

a terceira e quarta 

turmas, para a 

qualificação 

 

 

Maio/Junho 

Roda de Discussão 

Pedagógica 

Janeiro/fevereiro 

 Reformulação da Matriz de 

Planejamento da unidade, por 

setor 

Início dos trabalhos com a 

primeira  e segunda turmas 

para a qualificação 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

 Roda de Discussão 

Pedagógica  

Emissão de relatório 

 

Março/Abril  

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Inicio dos trabalhos com a 

terceira e quarta turmas,para 

a qualificaço 

 

Maio/Junho 

Roda de Discussão 

Pedagógica 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Janeiro/fevereiro 

Reformulação da 

Matriz de 

Planejamento da 

unidade, por setor 

Início dos trabalhos 

com a primeira  e 

segunda turmas para a 

qualificação 

Apresentação do 

planejamento do GT 

de monitoramento do 

PEPS 

Reunião com todas as 

Comissões 

Hospitalares 

 Roda de Discussão 

Pedagógica  

Emissão de relatório 

 

 

Março/Abril  

Apresentação do 

planejamento do GT 

de monitoramento do 

PEPS 

Inicio dos trabalhos 

com a terceira e 

quarta turmas,  para a 

qualificação 
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Disponibilização do 

instrumento online, para 

acompanhamento do PEPS 

Qualificação das Comissões 

Hospitalares 

Emissão do primeiro relatório 

circunstanciado 

 

 

Permanente no HEMU (avaliação 

disponibilizada na intranet),com o objetivo de 

avaliar e aprimorar as ações do PEPS 

Elaboração do Plano de Melhorias  

Seminário com as chefias dos serviços do 

HEMU-definir as temáticas da qualificação 

para o próximo semestre. 

Elaboração de Relatório do semestre 

 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Consulta aos servidores 

técnicos e aos 

administrativos acerca 

da Educação Permanente 

no HEMU (avaliação 

disponibilizada na 

intranet),com o objetivo 

de avaliar e aprimorar as 

ações do PEPS 

Elaboração do Plano de 

Melhorias  

Seminário com as 

chefias dos serviços do 

HEMU-definir as 

temáticas da qualificação 

para o próximo semestre. 

Elaboração de Relatório 

do semestre 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Consulta aos servidores 

técnicos e aos 

administrativos acerca da 

Educação Permanente no 

HEMU (avaliação 

disponibilizada na 

intranet),com o objetivo de 

avaliar e aprimorar as ações 

do PEPS 

Elaboração do Plano de 

Melhorias  

Seminário com as chefias dos 

serviços do HEMU-definir as 

temáticas da qualificação 

para o próximo semestre. 

Elaboração de Relatório do 

semestre 

Maio/Junho 

Roda de Discussão 

Pedagógica 

Apresentação do 

planejamento do GT 

de monitoramento do 

PEPS 

Reunião com todas as 

Comissões 

Hospitalares 

Consulta aos 

servidores técnicos e 

aos administrativos 

acerca da Educação 

Permanente no 

HEMU (avaliação 

disponibilizada na 

intranet),com o 

objetivo de avaliar e 

aprimorar as ações do 

PEPS 

Elaboração do Plano 

de Melhorias  

Seminário com as 

chefias dos serviços 

do HEMU-definir as 

temáticas da 

qualificação para o 

próximo semestre. 

Elaboração de 

Relatório do semestre 

 

 Julho/Agosto Julho/Agosto Julho/Agosto Julho/Agosto 
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Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão pedagógica 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

Realização de oficinas temáticas  específicas  

com os componentes dos setores técnicos e 

com os administrativos. 

Avaliar, qualitativamente, a adesão dos 

profissionais à apropriação dos conteúdos, aos 

processos de trabalho e à melhoria dos 

indicadores de assistência, 

Institucionalização da Comissão Local de 

Integração Ensino Serviço-CIES que atuará 

em conjunto com a COREME e COREMU, 

para cuidar do funcionamento da programação 

dos residentes, internos e estagiários. 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

Oficinas temáticas por setpr 

Elaboração do Plano de Melhorias 

 

 

 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão 

pedagógica 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Realização de oficinas 

temáticas  específicas  

com os componentes dos 

setores técnicos e com os 

administrativos 

Avaliar, 

qualitativamente, a 

adesão dos profissionais 

à  

apropriação dos 

conteúdos, aos processos 

de trabalho e à melhoria 

dos indicadores de 

assistência 

Elaboração da 

programação bimestral 

para qualificação dos 

supervisores, 

preceptores dos 

estagiários ,residentes e 

internato 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Oficinas temáticas 

específicas por setor  

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão 

pedagógica 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Realização de oficinas 

temáticas  específicas  com os 

componentes dos setores 

técnicos e com os 

administrativos 

Avaliar, qualitativamente, a 

adesão dos profissionais à 

apropriação dos conteúdos, 

aos processos de trabalho e à 

melhoria dos indicadores de 

assistência  

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Oficinas temáticas 

específicas por setor  

 

Apresentação do 

planejamento do GT 

de monitoramento do 

PEPS 

Roda de discussão 

pedagógica 

Reunião com todas as 

Comissões 

Hospitalares 

Realização de 

oficinas temáticas  

específicas  com os 

componentes dos 

setores técnicos e com 

os 

administrativo 

Avaliar, 

qualitativamente, a 

adesão dos 

profissionais à 

apropriação dos 

conteúdos, aos 

processos de trabalho 

e à melhoria dos 

indicadores de 

assistência 

Reunião com todas as 

Comissões 

Hospitalares 

Oficinas temáticas 

específicas por setor  
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 Setembro/Outubro 

Roda Pedagógica 

Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com os preceptores, coordenadores 

de estágio e supervisores 

Recepção de alunos, residentes e estagiários 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

 

 

 

Setembro/Outubro 

Roda Pedagógica 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com os 

preceptores, 

coordenadores de estágio 

e supervisores 

Recepção de alunos, 

residentes e estagiários 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Setembro/Outubro 

Roda Pedagógica 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Reunião com os preceptores, 

coordenadores de estágio e 

supervisores 

Recepção de alunos, 

residentes e estagiários 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

 

 Novembro Dezembro 

Apresentação do planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão pedagógica 

Reunião com todas as Comissões Hospitalares 

Avaliação das ações do PEPS 

Seminário interno do HEMU 

Elaboração de Relatório circunstanciado do 

ano 

Elaboração de relatório 

 

Novembro Dezembro 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão 

pedagógica 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Avaliação das ações do 

PEPS 

Seminário interno do 

HEMU 

Elaboração de relatório 

Novembro Dezembro 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Apresentação do 

planejamento do GT de 

monitoramento do PEPS 

Roda de discussão 

pedagógica 

Reunião com todas as 

Comissões Hospitalares 

Avaliação das ações do PEPS 

Seminário interno do HEMU 

Elaboração de relatório 

 

 



 

8. POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA OS SERVIDORES DO 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU-HEMU: pesquisa 

periódica de clima organizacional e definição do uso de informações 

 

1 APRESENTAÇÃO 

  O Projeto de Desenvolvimento Humano para os servidores do Hospital Estadual Geral 

e Maternidade de Uruaçu-HEMU é o instrumento de desenvolvimento dos servidores públicos 

e servidores contratados para a prestação de assistência à saúde nesta unidade do Sistema Único 

de Saúde-SUS e que ofertará contribuições ao processo de trabalho ,na perspectiva da eficiência 

e eficácia, resguardando os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade.  

O Projeto viabilizará o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e 

atitudinais necessárias ao desenvolvimento, implantação e execução do planejamento das 

atividades, dos processos administrativos e de trabalho. O Projeto está estruturado a partir da 

interação entre os setores do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC e os setores 

do HEMU, em especial  com a Coordenação de Educação Permanente em Saúde, com base nas 

orientações normativas do IBGC,em consonância com as determinações da SES, com foco na 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e na expectativa de entrega de resultados aos 

cidadãos na área da assistência em saúde.De forma global, o Projeto indica os resultados 

esperados e os cursos a serem desenvolvidos, incluindo carga horária, competências, 

habilidades e o cronograma estabelecido para sua execução.  

O gerenciamento do Projeto é de responsabilidade do IBGC, em estrita comunhão com 

a Direção Geral do HEMU, chefia dos serviços específicos da unidade, com a ciência e 

participação da SES. As capacitações serão realizadas nas dependências do HEMU e, quando 

necessário, em outros locais que deverão ser sugeridos pela equipe de responsável pelo Projeto.  

O Projeto destina-se aos servidores: Superintendentes, Assessores, Gerentes, Chefes de 

Divisão, Setores e Unidades, Servidores Públicos ou contratados pelo IBGC. Não será 

permitida a participação de estagiários e membros da comunidade externa. 

 

2 JTIFICATIVA 

Tendo em vista a leitura de realidade realizada por ocasião da elaboração do Plano 

Estadual de Educação Permanente em Saúde 2019-2022, percebe-se a necessidade de 

ampliação dos quadros de trabalhadores em saúde, capacitados para o desenvolvimento de uma 

assistência com qualidade, que retrate os princípios do Sistema Único de Saúde-SUS. 
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A sociedade, exercendo o controle social, exige do poder público assistência prestada 

por servidores qualificados e a efetivação da  articulação política entre o Governo e o cidadão. 

Considerando este contexto, o presente projeto sinaliza ações que buscam identificar e analisar 

as dificuldades vivenciadas pelos gestores, servidores públicos e contratados para o 

desenvolvimento de novos e atuais conhecimentos, práticas e posturas na gestão pública.  

O IBGC,em consonância com o Edital o1/2021/SES, propõe o presente Projeto de 

Desenvolvimento Humano para os servidores do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 

Uruaçu-HEMU ,com o objetivo de aprimorar e consolidar as competências necessárias para 

atuação no processo de formulação e implementação das políticas públicas de saúde. Dessa 

forma, justifica-se a implementação do Projeto que viabiliza o processo de qualificação desses 

servidores, a partir da aprendizagem significativa, viabilizando  o retorno  efetivo institucional, 

profissional e pessoal e possibilita a estruturação de serviços públicos de excelência, capaz de 

dar satisfação dos usuários no atendimento às suas necessidades de assistência à saúde.  

 

3.META 

Desenvolver ações de qualificação profissional e desenvolvimento para 

aproximadamente 668 (seiscentos e sessenta e oito) funcionários, durante o período de vigência 

do contrato de gestão compartilhada com o Governo do Estado de Goiás, por intermédio da 

Secretaria Estadual de Saúde- SES. 

 

4. Objetivo Geral 

Contribuir para o aprimoramento da gestão da assistência na saúde pública, a partir da 

qualificação dos servidores do HEMU. 

 

4.1 Objetivos  Específicos 

• Contribuir com o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos servidores 

públicos e contratados do HEMU. 

• Melhorar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados ao cidadão 

usuário. 

• Desenvolver nos servidores as competências, habilidades e atitudes necessárias à 

melhoria de sua atuação e alcance dos objetivos institucionais.  
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5. METODOLOGIA  

O Projeto está estruturado a partir da articulação entre o IBGC, SES e gestores do 

HEMU e parcerias que se tornem necessárias, de acordo com as necessidades de qualificação 

identificadas nos diversos setores técnicos e administrativos. O cronograma das ações será 

elaborado conforme a programação de cursos sugeridos, a partir do levantamento de 

necessidades.  

As ações de capacitação serão desenvolvidas por docentes credenciados/contratados 

pelo IBGC e acompanhadas pela sua equipe técnica (coordenador pedagógico e coordenador 

técnico), implementando as atividades pedagógicas e administrativas de cada ação educativa. 

Após conclusão das ações previstas neste Projeto serão elaborados relatórios parciais, por 

semestre, e relatório final a serem encaminhados à SES, Direção Geral do HEMU, 

acompanhados de parecer. 

 

6. PÚBLICO-ALVO 

Empregados e servidores públicos e contratados pelo IBGC, em atuação no Hospital 

Geral e Maternidade de Uruaçu. 

 

7.LOCAL DAS CAPACITAÇÕES 

 As capacitações serão realizadas no espaço do Hospital Geral e Maternidade de 

Uruaçu, a ser definido posteriormente ou em outros locais, quando necessário, com anuência 

do Gerente Administrativo e do Superintendente de Recursos Humanos 

 

8. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

• Escolas de Governo – quando necessário 

• Instituições de Ensino e/ou empresas de prestação de serviços de desenvolvimento 

profissional e pessoal 

• Empresas fornecedoras de equipamentos no HEMU para treinamento específicos 

(uso de materiais, produtos e equipamentos) 

• Docentes servidores públicos, pessoa física, contratados para ministrar 

curso/palestra e outras ações similares, obedecida a legislação vigente 

• Instituições de referência que acolham visita técnica da equipe de capacitação 
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9.DAS RESPONSABILIDADES 

Do IBGC:  

• Aprovar o Plano de Desenvolvimento de Competências do HEMU, após parecer do Colegiado 

de gestores da unidade e disponibilizar os recursos orçamentários e financeiros. 

 

Do Superintendente de Recursos humanos  

• Aprovar o Plano de Desenvolvimento de Competências dos servidores públicos e 

contratados do HEMU junto ao Colegiado de gestores do hospital. 

 

Da Gerência Administrativa:  

• Sugerir ao Superintendente de   Recursos humanos a aprovação do plano de 

capacitação, de acordo com as diretrizes do Instituto Brasileiro de Gestão 

Compartilhada-IBGC 

• Garantir os recursos orçamentários e financeiros para execução das atividades, 

previstas anualmente, junto ao IBGC  

. • Garantir agilidade nas contratações, quando necessário. 

 

Dos Gestores do HEMU:  

• Registrar, em formulário próprio, a necessidades de capacitação e 

atualização/desenvolvimento do setor no prazo solicitado,  

• Estimular a participação dos servidores do seu setor,  

• Promover a liberação dos servidores para participarem das ações de capacitação, de 

acordo com a conveniência, oportunidade e interesse público;  

• Encaminhar à área de gestão de pessoas a documentação exigida  para participação em 

ações de capacitação 

• Informar à área de gestão de pessoas, os casos de impedimento ou de impossibilidade 

de participação;  

• Garantir igual oportunidade de capacitação aos servidores que integram sua equipe; 

 • Monitorar o desenvolvimento dos seus servidores, após participação nas ações de 

capacitação e desenvolvimento, observando, em especial, o aperfeiçoamento e a 

produção de práticas vinculados à atenção integral, universal e equânime, bem como, 

avaliar a melhoria das atividades desenvolvidas. 
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DOS SERVIDORES PÚBLICOS E CONTRATADOS: 

 • Participar dos cursos/palestras e demais eventos de capacitação conforme programação; 

 • Registrar frequência nas aulas;  

• Participar, ativamente, das aulas, buscando o desenvolvimento de competências, habilidades 

e atitudes necessárias à melhoria das atividades profissionais e pessoais; 

 • Contribuir com o bom andamento do ambiente da sala, de aula participando dos debates e 

atividades propostas pelo docente;  

• Tratar os demais participantes, docentes e equipe de capacitação de forma respeitosa e  

educada; 

 • Realizar sua inscrição desde que esteja autorizado pela chefia imediata;  

• Preencher e assinar o formulário de solicitação de participação em evento de capacitação; 

 • Comprovar sua participação em eventos, mediante o preenchimento e encaminhamento de 

relatório de participação em evento de capacitação à área de gestão de pessoas, acompanhado 

da cópia do certificado de  conclusão/participação ou documento equivalente, dentro dos prazos 

estabelecidos;  

 • Colocar-se à disposição, para multiplicar o conteúdo desenvolvido; 

 

10.PROGRAMAÇÃO E DESTINATÁRIOS 

Os Cursos e atividades a serem desenvolvidos, estruturar-se-ão de acordo com o 

levantamento apresentado pelos gestores e classificados com base nos seguintes eixos: 

1-Desenvolvimento de Pessoas 

2-Orçamentário e financeiro 

3-Eficiência e Eficácia das Compras e dos Contratos Públicos 

4-Governança Pública – controle social, transparência e ética 

5-Atenção Segura e Cuidado Ampliado 

6-Saúde do Trabalhador 

7-Congressos/ Seminários/ Simpósios 

 

Observação importante: 

Toda a programação estará disponível para os três turnos dos servidores do HEMU. 

Destinatários: 
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EIXO 1 -Desenvolvimento de Pessoas 

• Todos os servidores. Os cursos relacionados a sistema e aplicação da legislação são 

restritos aos colaboradores que atuam na área. 

 

EIXO 2 -Orçamento e Financeiro 

• Servidores e empregados que atuam na área 

 

EIXO 3 – Eficiência e Eficácia das Compras e dos Contratos Públicos 

• Servidores que atuam na área de compras, licitações, fiscais de contratos, gestores de 

contratos responsáveis pela elaboração dos processos de compras de cada unidade 

          Profissionais que atuam na área de Almoxarifado 

 

EIXO 4- Governança Pública – controle social, transparência e ética 

• Servidores responsáveis pela elaboração de projetos, monitoramento de indicadores, 

gestores e servidores da área de planejamento 

 

EIXO 5 - Atenção Segura e Cuidado Ampliado 

 

BLOCO: GESTÃO EM SAÚDE 

• Profissionais atuantes na Maternidade, clínica médica, cirúrgica, pediatria, nefrologia, 

hemodinâmica, na UTI, na UTIN e no Pronto Socorro 

Médicos e Enfermeiros 

Médicos, Enfermeiros e Fisioterapeutas na UTI 

Enfermeiro 

Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas 

Profissionais de saúde atuantes no HEMU 

Profissionais atuantes na Maternidade, clínica médica, cirúrgica, pediatria ,nefrologia, 

hemodinâmica, na UTI, na UTIN e no Pronto Socorro 

Profissionais atuantes no Centro Cirúrgico 

Profissionais atuantes nas clínicas 

Profissionais de saúde 
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BLOCO: ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

Equipe de Enfermagem 

Médicos e enfermeiros 

Enfermeiros 

Recepcionistas, vigilantes, porteiro 

Equipe da Enfermagem e da Nutrição 

Todos os Profissionais de Saúde do HEMU 

Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Psicólogos e Nutricionista 

 

BLOCO: CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAÚDE 

Todos os profissionais do HEMU 

Médicos, enfermeiros e farmacêuticos 

Todos os Profissionais de Saúde do HEMU 

EIXO - Saúde do Trabalhador 

Todos os profissionais do HEMU 

Todos os Servidores do HEMU 

Profissionais atuantes na área de Diagnóstico por Imagem, Hemodinâmica e Centro Cirúrgico 

Equipe da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA 

EIXO 7- Congressos/ Seminários/ Simpósios 

A definir, de acordo com a especificidade e com os custos de inscrição, passagens e diárias 

 

11.ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO 

A divulgação do Projeto e dos cursos será realizada pelo IBGC, por intermédio da 

Assessoria de Comunicação e Gestores das unidades do hospital, por meio de informativos com 

a descrição dos conteúdos, metodologia, carga horária e cronograma de realização. Todas as 

informações estarão disponibilizadas na intranet. 
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12. RESULTADOS, IMPACTOS ESPERADOS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

DO PROGRAMA 

RESULTADOS E IMPACTOS INDICADORES DE                     ONITORAMENTO 

Cursos ministrados por Eixo de 

Desenvolvimento 

• N° de cursos realizados. 

• Relatório dos cursos. 

• Listas de frequências. 

• Fichas de avaliação dos cursos. 

Aplicação de, no mínimo, 80% dos conteúdos 

ministrados na atuação profissional dos 

servidores 

• % de conteúdos aplicados no trabalho 

• % de servidores que aplicaram os 

conteúdos  no trabalho. 

Índice geral de  superior a 75%.  

Satisfação dos participantes 

• % de satisfação de gestores e servidores 

capacitados 

Índice de satisfação dos participantes em 

relação à atuação dos docentes superior a 75%. 

• % de satisfação dos participantes em 

relação à atuação dos docentes. 

 

13.AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 

13.1 Avaliação de reciprocidade 

 

Os servidores avaliam, por meio do instrumento de avaliação de reciprocidade, 

aplicado ao final de cada curso. Os docentes avaliam, por meio de instrumento de avaliação 

do curso. 

 

13.2 Avaliação de resultados 

 

A avaliação dos resultados identificará as ações programadas e executadas, 

levantando o número efetivo de cursos realizados e de participantes. 

 

13.3 Avaliação de Impacto no Serviço(aplicação) 

 

A avaliação dos resultados identificará a assimilação dos conteúdos e aplicação no 

processo de trabalho, a partir da percepção dos gestores e equipe de capacitação, por meio 

de pesquisa anual. 

 

 

14.CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A certificação será efetivada pelo HEMU, quando realizadas internamente, dentro dos 

critérios estabelecidos, conforme orientação do IBGC e normatização interna do HEMU. 
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O registro da frequência aos eventos de capacitação ofertados é requisito básico de 

comprovação para emissão do certificado. 

O abono de faltas em casos de doença será de acordo com a legislação, ou seja, só serão 

concedidos em caso de doença infectocontagiosas. 

A frequência exigida para certificação é de 75 %, com exceção dos eventos que forem 

definidos como 100%, pela especificidade. 

 

14.1 Penalidade 

O servidor   que se inscrever e não participar da       ação de capacitação será impedido de 

se inscrever em novas ações, por um período de   90(noventa) dias. Se após a realização da 

inscrição venha a ocorrer uma intercorrência que impeça a participação do inscrito, este 

deverá apresentar justificativa, no prazo de até 48(quarenta e oito) horas úteis após o início          

do evento. 

 

15.INSCRIÇÕES PARA AS  AÇÕES DE CAPACITAÇÃO-HEMU 

O servidor que desejar participar dos cursos ofertados pelo Projeto de Desenvolvimento 

Humano destinado aos Servidores do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-Go, 

deverá preencher ficha de inscrição, devidamente assinada pela chefia imediata, conforme 

modelo disponível no site do HEMU. 

As inscrições somente serão validadas com a autorização prévia da chefia imediata. 

 

 

16. PESQUISA PERIÓDICA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: UTILIZAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

Avaliar o clima organizacional de uma empresa permite a identificação do nível de 

motivação de seus funcionários e conhecimento do que pensa a maioria, acerca do local em que 

desenvolvem o seu trabalho. Constata-se que o clima organizacional, dentre outras variáveis, é 

um reflexo do estilo de administração da organização e que  reflete grande parte das 

insatisfações. A pesquisa torna-se um método de se avaliar o clima de uma empresa, na 

perspectiva de melhoria da sua eficiência e eficácia. É uma ferramenta valiosa que fornece 

subsídios capazes de aprimorar, continuamente, o ambiente de trabalho. 

O diagnóstico do clima organizacional é imprescindível para se obter um melhor 

desempenho na organização e, de igual forma, permitir o reconhecimento de talentos e 
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habilidades dos funcionários, ajudando a organização a crescer e a se desenvolver. Para 

contextualizar os resultados da pesquisa é interessante agregar alguns elementos que compõem 

o clima organizacional: 

▪ entendimento da missão; 

▪ crença e valores; 

▪ chefia e liderança; 

▪ relações interpessoais; 

▪ salários e benefícios; 
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PROPOSTA DE ANÁLISE DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL-HOSPITAL ESTADUAL GERAL 

E MATERNIDADE DE URUAÇU HEMU 
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PROPOSTA DE ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL-HOSPITAL 

ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU HEMU 

 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO 

 As questões foram elaboradas com base nas seguintes variáveis: questões éticas, 

imagem da empresa, estilo de gestão, relacionamento interpessoal, comunicação, benefícios, 

treinamento e desenvolvimento, envolvimento,  participação, reconhecimento 



 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL-HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU- HEMU 

 

QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

1. Os colaboradores são tratados com respeito, 

independentemente dos seus cargos. 

 

 

 

 

 

 

2. O compromisso do Hospital com a qualidade 

dos seus serviços e processos está visível no 

trabalho diário. 

 

 

  

3. A atuação do Hospital é guiada por valores 

éticos. 

   

4. Você recebe do seu superior imediato as 

informações necessárias para a realização do 

seu trabalho. 

   

5. O clima de trabalho da minha equipe é bom.    

6. O Hospital explica adequadamente aos 

colaboradores o motivo das decisões que ele 

toma. 

   

7. Você considera o seu superior hierárquico um 

bom líder. 

   

8. Os benefícios oferecidos pelo Hospital 

atendem às suas necessidades. 

   

9. O Hospital desfruta de boa imagem entre os 

colaboradores. 

   

10. Você se sente bem informado sobre os 

planos futuros do Hospital. 

   

11. Você se sente bem informado sobre os 

benefícios do Hospital. 
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QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

12. Seu superior imediato apóia sua participação 

em programas de treinamento. 

   

13. Você se sente informado a respeito dos 

reajustes/aumentos salariais praticados pelo 

Hospital. 

   

14. O trabalho em equipe é incentivado pelo 

Hospital. 

   

15. O Hospital oferece oportunidades para o 

seu desenvolvimento e crescimento 

profissional. 

   

16. Você acha que os superiores são receptivos 

às críticas dos seus subordinados. 

   

17. O clima de trabalho da Instituição é bom.    

18. O treinamento que você recebe o capacita 

a fazer bem o seu trabalho. 

   

19. A Instituição tem uma boa comunicação com 

os colaboradores a respeito das informações 

de interesse geral. 

   

20. Os treinamentos que a Instituição costuma 

oferecer atendem às necessidades prioritárias 

do seu setor. 
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QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

21. A Instituição dá condições de 

treinamento/desenvolvimento para que você     

tenha um aprendizado contínuo. 

   

22. Você se sente à vontade para falar 

abertamente a respeito de trabalho com o seu 

superior imediato. 

   

23. O seu trabalho lhe dá um sentimento de 

realização profissional. 

   

24. Seu superior imediato é receptivo às 

sugestões de mudança. 

   

25. Seus colegas de setor de trabalho procuram 

formas de melhorar a qualidade e a 

produtividade do trabalho. 

   

26. Você tem liberdade para tomar decisões no 

seu trabalho. 

   

27. Seu superior transmite a você e aos seus 

colegas as informações que vocês precisam 

conhecer. 
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QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

28. Você entende como seu trabalho contribui 

para atingir seus objetivos na Instituição. 

   

29. Você se sente satisfeito trabalhando na 

Instituição levando em consideração tudo o 

que ela lhe oferece. 

   

30. Você gosta do trabalho que faz.    

31. Existe um relacionamento de cooperação 

entre as diversas áreas da Instituição. 

   

32. Seu superior hierárquico estimula o trabalho 

em equipe. 

   

33. A sua remuneração é adequada ao trabalho 

que você faz. 

   

34. Existe um bom relacionamento

 entre os colaboradores do seu 

setor. 
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QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

35. As orientações que você recebe sobre o seu 

trabalho são claras e objetivas. 

   

36. A Instituição é aberta para receber e 

reconhecer as opiniões e contribuições de seus 

colaboradores. 

   

37.  

A Instituição é um bom lugar para trabalhar. 

   

38. Você recebe o reconhecimento devido 

quando realiza um bom trabalho. 

   

39. O seu superior imediato incentiva o trabalho 

em equipe. 

   

40. Você está satisfeito por trabalhar na 

Instituição. 

   

42. Na sua equipe de trabalho, pontos de vista 

divergentes são debatidos antes de se tomar 

uma decisão. 
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QUESTÕES 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

/ CONCORDO 

NÃO CONCORDO,    

NEM 

DISCORDO 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

/DISCORDO 

43. Você considera que é sua responsabilidade 

contribuir para o sucesso da instituição. 

   

44. Seu superior imediato transfere as decisões 

para sua equipe de trabalho. 

   

45. Você participa juntamente com o seu 

superior imediato das decisões que afetam seu 

trabalho. 

   

46. Você sabe quais são os resultados que o 

seu superior imediato espera do seu trabalho. 

   

47. Você se considera bem informado sobre o 

que se passa na Instituição. 

   

48. Você participa da definição das metas e 

dos objetivos relacionados ao seu trabalho. 

   

49. Você acha que a Instituição age eticamente 

nas suas decisões. 

   

50. Você acha que seu superior imediato avalia o 

seu trabalho de forma justa. 

   

 



 

 

A pesquisa permite conhecer os aspectos que configuram os pontos fortes, os pontos 

fracos, as deficiências, as expectativas e as aspirações existentes na relação organização versus 

colaborador, facilitando na utilização de mecanismos que possibilitam tornar a organização 

mais eficiente e eficaz. 

Considerando que este é um instrumento de gestão, assim, de acordo com as 

informações e resultados obtidos, por meio da pesquisa de clima organizacional, a ser realizada, 

algumas ações serão desencadeadas. Frente aos possíveis pontos positivos identificados, estes 

serão potencializados por meio de ações corretivas, como também, alguns  outros pontos que 

merecem atenção. Na avaliação por variável, as variáveis: Estilo de Gestão e Comunicação 

precisam de maior atenção, tendo em vista que a visibilidade interna da Instituição e a 

concentração das queixas dos colaboradores passam por estes dois canais. Assim, cumprem um 

forte papel na relação com os funcionários. 

Em atenção ao conjunto de pontos analisados, algumas ações devem ser adotadas no 

HEMU. 

 

UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO   

✓ Dar retorno aos pesquisados 

✓ Encaminhar relatório aos gestores-base para o planejamento 

✓ Elaborar, em conjunto com os gestores do HEMU, a partir dos resultados da Pesquisa 

de Clima Organizacional, um “PLANO DE MELHORIAS “ 

✓ Desenvolver oficinas com a finalidade de discutir as relações interpessoais, 

profissionais e com os gestores. 

✓ Realizar, periodicamente, a Pesquisa de Clima Organizacional 

 

Proposta para estabelecimento de normas para seleção de pessoal, contrato de trabalho de 

desempenho sugestão de condutas para combater absenteísmo dos profissionais e estimular 

produção. 

 

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC Implantará a Política de Gestão 

de Pessoas, como ferramenta gerencial, permitindo, dessa forma, ao   Hospital Estadual e 

Maternidade de Uruaçu-HEMU descrever esta política, suas diretrizes, normas, regulamentos 
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e procedimentos voltados à implementação da GESTÃO POR COMPETÊNCIAS, tendo em 

vista o estabelecimento de um bom fluxo de comunicação interna e efetividade no alcance das 

metas e objetivos na convivência coletiva profissional. 

O modelo gerencial do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada -IBGC tem como 

objetivo valorizar os colaboradores, na perspectiva pessoal e profissional, tendo em vista 

atender à missão da instituição. Proporcionar condições adequadas de trabalho, como 

segurança, valorização e retenção de profissionais.   

Incentivar o desenvolvimento de lideranças que apliquem modelos de gestão que 

induzam a um bom clima organizacional e estabeleçam um ambiente de trabalho em que as 

competências profissionais possam ser desenvolvidas. Realizar qualificação permanente e 

constante, por meio de treinamentos e capacitações, de acordo com  as competências 

profissionais requeridas.  

O IBGC utilizará a Gestão por Competências, na administração do quadro de 

profissionais do HEMU. Assim, buscará identificar e compreender quais são 

as competências organizacionais críticas, para o sucesso da Instituição, desdobrá-las em termos 

de competências profissionais e desenvolvê-las junto ao quadro de funcionários técnicos e 

administrativos.   

Pontos a serem considerados na construção da metodologia de Gestão por 

Competências: 

***Competências são conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para cada 

cargo, o que as torna diferenciais de qualidade e excelência nos resultados. 

A identificação e a definição das competências organizacionais cumprem um papel 

importante na estruturação,  implantação e implementação da gestão por competências, uma  

vez que o objetivo desta é potencializar as competências organizacionais no perfil 

comportamental dos colaboradores, propiciando o desenvolvimento e o crescimento 

profissional e pessoal. 

O mapeamento das competências do cargo é a estratificação criteriosa e organizada   dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes intrínsecas ao cargo, tendo como indicadores as 

atribuições dos cargos contidas na “Descrição de Cargos” do HEMU. Portanto, a Descrição de 

cargos atualizada é a ferramenta-chave que fornece a base de identificação das competências 

específicas para cada cargo.  
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A mensuração das competências também apresenta a descrição de Cargos como 

indicadores de competências. Deste modo, a base da mensuração é a quantidade de indicadores 

de competência apresentado na descrição de cada cargo.  

Para as competências técnicas esta metodologia não será aplicada, uma vez que não       são 

passíveis de mensuração. Assim sendo, estas serão consideradas por unidade. 

 

2.CLASSIFICAÇÃO PELO CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS IDENTIFICADAS-

HEMU 

Cada competência identificada nas atribuições do cargo, será considerada como uma 

indicação. Dessa forma, quanto mais indicações da competência, maior o grau de evidência do 

grupo de competências no cargo. Assim, o grau de cada grupo de competência é definido pelo 

número de indicações da competência correlacionada e apresentada na descrição de cada 

cargo, sendo: 

 

Assim, temos grandes grupos de competências que podem ser identificados: 

✓ Foco no paciente 

✓ Foco no resultado 

✓ Gestão de pessoas 

✓ Técnica 

 

Grau Nº de identificações Significado Conceito classificação

1 0 Inexistente

Não há evidência do 

grupo de competências 

no cargo

2 1 a 4 indicações Baixa

Baixa evidência do 

grupo de competências 

no cargo

3 5 a 7 indicações Alta

Alta evidência do grupo 

de competências no 

cargo

4 8 a 10 indicações  Máxima

  Muito elevada a 

evidência do       grupo 

de competências no 

cargo.
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COMPETÊNCIAS DOS   CARGOS 

✓ Empatia 

✓ Equilíbrio emocional 

✓ Saber ouvir 

✓ Administração de tempo 

✓ Agilidade e atenção 

✓ Criatividade 

✓ Empreendedorismo 

✓ Flexibilidade 

✓ Negociação e  persuasão 

✓ Planejamento, organização e controle 

✓ Planejamento e organização 

✓ Organização 

✓ Rendimento sob pressão 

✓ Visão estratégica 

✓ Visão sistêmica 

✓ Administração de conflitos 

✓ Liderança 

✓ Tomada de decisão 

✓ Destreza digital 

✓ Cultura organizacional 

✓ Rotinas do setor 

✓ Conhecimentos intrínsecos ao cargo 

✓ Elaboração em relatórios gerenciais 

✓ Planejamento     estratégico 

✓ Desenvoltura com a escrita e leitura 

✓ Técnicas de redação e ortografia 

✓ Técnicas de redação empresarial 

 

 

 



 

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL – HOSPITAL GERAL E 
MATERNIDADE DE URUAÇU – HEMU 
EDITAL Nº 01/2021 – SES/GO 

 

 

913 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS-HEMU 

 

I. Recrutamento de pessoal-HEMU 

 

Entende-se como recrutamento o ato de atrair, convocar e buscar no mercado interno e 

externo candidatos que atendam às exigências e pré-requisitos da vaga a ser preenchida. Para o 

mercado interno, o recrutamento corresponde à verificação entre os funcionários que fazem 

parte do quadro funcional e que apresentam os pré- requisitos definidos na Descrição de cargos 

e Competências.  

A busca no mercado externo, corresponderá à identificação de candidatos que    atendam 

a estes pré-requisitos. Fontes de recrutamento na região (a partir de divulgação do EDITAL 

para o Processo Seletivo Simplificado). 

1. Banco de currículos interno (no caso de aproveitamento por competências identificadas 

no conjunto de colaboradores já existentes); 

2. SINE – Sistema Nacional de Emprego; 

3. Divulgação em rádio, televisão, jornal, sites de emprego, associações e conselhos 

regionais de categorias e instituições de ensino; e 

4. Networking – redes de contato. 

 

 

Seleção de Pessoal HEMU- ETAPAS 

 

A seleção baseada em competências tem em vista absorver, no quadro profissional, pessoas 

potencialmente competentes para atender às necessidades específicas de cada cargo. Para tanto, 

a seleção é composta por etapas: 

1. análise de currículos – Compatibilidade entre requisitos do cargo e do candidato; 

2. entrevista. com foco em competências; 

3. entrevista técnica, com foco em competências; 

4. testes específicos e/ou teste informatizado; 

5. estes psicológicos e/ou dinâmicas de grupo; e 

6. avaliação de desempenho (Em casos de seleção interna) 

 

 

As ferramentas serão definidas e utilizadas de acordo com a necessidade para a identificação 

das competências (Conhecimentos, habilidades e atitudes) específicos para cada cargo. Estas 

técnicas têm por objetivo reunir o maior número de informações do candidato, tendo em vista 
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a confirmação se este apresenta os requisitos necessários para ocupar a vaga, com o objetivo de 

obter qualidade nos processos e nas escolhas. 

 

 

5.Avaliação de Experiência nos períodos de 45 e 90 dias 

 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC, na sua Política de Gestão de 

Pessoas, fará o acompanhamento e o desenvolvimento do colaborador, tendo em vista avaliá-

lo e potencializá-lo. Aos 45 e 90 dias, após a admissão, realizar-se-á a Avaliação de experiência, 

com foco em competências. A avaliação será direta, realizada pela chefia imediata, garantindo-

se o feedback ao colaborador. 

4.1 CRITÉRIOS PARA RECRUTAMENTO & SELEÇÃO-HEMU 

✓ O processo de recrutamento e seleção de novos funcionários obedecerá a rotinas   e 

critérios estabelecidos; 

✓ O RH deverá auxiliar a direção no que concerne ao dimensionamento de pessoal, 

de acordo com as especificidades de cada diretoria setorial, disponibilizando seus 

relatórios mensais atualizados, informando as admissões, demissões e afastamentos, com 

quantitativos reais; 

✓ Para participação do processo seletivo interno o colaborador deverá apresentar os 

requisitos estabelecidos para o cargo e desejável fazer parte do quadro funcional da 

empresa no mínimo de três meses; 

✓ Será considerado também para análise prévia do processo seletivo as informações 

do histórico funcional (pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros); 

✓ A avaliação de experiência será utilizada como ferramenta de análise para o Processo 

Seletivo Interno até seis meses da data de admissão. Após os seis meses a                  avaliação de 

desempenho anual será antecipada na data de envio e devolução, sendo considerada a 

nova data de emissão para as próximas avaliações de desempenho anual; 

✓ A avaliação de Desempenho anual será válida até 11(onze) meses após sua realização 

para fins de análise no Processo Seletivo Interno; 

✓ Após a avaliação prévia do histórico funcional e avaliação de experiência e/ou de 

desempenho anual, o candidato participará do processo seletivo, no qual realizará 

algumas das atividades programadas para o processo seletivo interno; 

✓ Em caso de aprovação. em Processo Seletivo Interno, o colaborador terá como nova data 

de emissão para as próximas avaliações de desempenho anual a data efetiva da mudança 

de função; 

✓ O Processo Seletivo Interno ocorrerá somente quando a mudança de função for para 

diferentes cargos, atividades e áreas. Em caso de mudança de função simples ou 

incentivos de carreiras o procedimento será diferenciado. Este será detalhado a seguir; 

✓ As normas, procedimentos e o manual de descrição de cargos e competências ficará sob 

responsabilidade do RH e será atualizado e divulgado sempre que se fizer necessário. 
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O formulário será encaminhado à chefia imediata, pelo menos 15 dias antes do término 

dos dois períodos de experiência. Este formulário deverá retornar ao RH, devidamente 

preenchido, em até 5(cinco) dias após a entrega, justificado e assinado pelos envolvidos. 

A justificativa tem caráter obrigatório, em casos de solicitação de desligamento, 

formulário de justificativa de demissão e solicitação de vaga e caso o colaborador apresente 

deficiências funcionais acentuadas. Neste segundo caso, deverá ser definido pela chefia 

imediata o plano de desenvolvimento Individual, contido no verso da avaliação. 

 

6. Avaliação de Desempenho Anual com foco em Competência 

A avaliação de desempenho com foco em competência é um retrato fiel da realidade 

no trabalho, uma vez que identifica se o profissional e o cargo estão alinhados a estratégia da 

empresa. Esta ferramenta busca melhorar a atuação do potencial do colaborador, identificando 

e desenvolvendo as competências técnicas ou comportamentais. 

A avaliação de desempenho será encaminhada e realizada pela chefia imediata, no mês 

em que o colaborador completar 1(um) ano da sua admissão. Esta metodologia oportuniza o  

tempo necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho, em cada indicador de 

competência definido para a sua função, baseado em sua descrição de cargos/atividades. 

A metodologia adotada tem em vista  o acompanhamento programado, com etapas 

gradativas, iniciando a avaliação no processo de seleção, seguindo com a avaliação de 

experiência (45 dias e 90 dias) e, por fim, a avaliação de desenvolvimento anual. 

A avaliação de desempenho obedecerá este critério de realização, em virtude da importância de 

se manter uma linha de continuidade do processo: Seleção, Avaliação de experiência e 

Avaliação de Desempenho Anual. A intenção é proporcionar o tempo necessário para a 

identificação e o desenvolvimento das ações ao colaborador a cada etapa do processo. 
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A avaliação adotada será formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela 

chefia imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário), pois 

considera-se que este é um momento para o líder reforçar uma relação de confiança com o 

liderado, comunicando as suas percepções e expectativas referentes à atuação e ao desempenho 

do funcionário, uma vez que o principal objetivo é o desenvolvimento de pessoas. 

É importante ressaltar que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta 

de Gestão de Pessoas, a partir da análise sistemática do desempenho do profissional em relação 

às atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial 

de desenvolvimento. Esta prática tem por objetivo promover o crescimento pessoal e 

profissional do funcionário e levantar informações relevantes   como subsídios para a tomada 

de decisões acerca de salários, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, 

bem como, favorecer o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada, além de estimular 

resultados de cunho administrativo, motivacionais e de comunicação, dentre eles: 

✓ Pontos que demandam melhoria da empresa, no que concerne à atenção ao colaborador  

✓ Reconhecimento das diferenças e ritmos individuais; 

✓ Estímulo ao Feedback; 

✓ Desenvolvimento do papel das chefias  

✓ O estímulo à comunicação e ao relacionamento interpessoal; 

✓ O direcionamento do funcionário para a busca do auto desenvolvimento; 

✓ O auxílio na verificação de aprendizagem, pois a Avaliação de Desempenho          permite 

a evidência entre as competências que ele tem e as que precisa de ter; 

✓ A motivação e satisfação do colaborador com o seu trabalho e com a  empresa 

SELEÇÃO

AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA,

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL;
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(sentimento de pertencimento); e 

✓ Apoio às Pesquisas de Clima Organizacional (a partir de dados originados da visão do 

colaborador). 

 

6.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

✓ Obediência  às rotinas estabelecidas; 

✓ Encaminhamento do formulário pelo RH, via e-mail até o 15º dia útil do mês em que o 

colaborador completar 1 ano da sua admissão, a ser ser preenchido, justificado, 

impresso e devidamente assinado pelos envolvidos. O prazo de devolução do 

formulário impresso ao RH será até o último dia do referido mês, o qual será tabulado 

e encaminhado, em casos de deficiências, ao Núcleo de Educação Permanente -NEP 

para programação e definição do Plano de Desenvolvimento Individual-PDI; 

✓ avaliador deverá levar em consideração algumas necessidades: 

▪ -Conhecer os critérios de avaliação; 

▪ -Conhecer os funcionários sob sua gestão; 

▪ -Conhecer a atividade desenvolvida pelo avaliado; 

▪ -Avaliar de forma: Clara e objetiva; de forma impessoal; baseada em 

fatos concretos e isenta de juízo de valor. 

✓ Preenchimento o instrumento de avaliação de desempenho, o Avaliador da área 

realizará o feedback com o avaliado - colaborador, mantendo uma comunicação em via 

de mão dupla, com retorno motivacional e desenvolvedor, ressaltando os pontos fortes 

e pontuando os pontos fracos. Efetivado o feedback, o avaliador ouvirá as 

considerações do avaliado e, juntamente com este, reunirá pontos a serem 

desenvolvidos. 

 

 OBSERVAÇÕES: 

✓ Após avaliação do 1º Ciclo de Avaliação de Desempenho, o RH deverá relacionar os 

pontos frágeis identificados, elaborar o “Plano de Ações Corretivas “e elaborar cronograma 

com as datas de entrega e devolução das avaliações de desempenho para todas as equipes. 

✓ Com base no mapeamento de competências e metodologia adotada utilizar critérios de 

pontuação para melhor compreensão do avaliado e do avaliador e maior eficácia na 

mensuração dos dados. Assim, propõe-se: 



 

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL – HOSPITAL GERAL E 
MATERNIDADE DE URUAÇU – HEMU 
EDITAL Nº 01/2021 – SES/GO 

 

 

918 

 

Para as Competências Comportamentais - Foco no paciente, Foco nos resultados e Gestão 

de Pessoas: 

✓ Máxima (Forte evidência da competência avaliada);  

✓ Alta (Boa evidência da competência avaliada); 

✓ Baixa (Pouca evidência da competência avaliada); e 

✓ Inexistente (Não há evidências da competência avaliada). 

 

Para as Competências Técnicas: 

4 – Máxima (Domínio do conhecimento e da prática); 

3 – Alta (Bom conhecimento e consegue por em prática); 

2 – Baixa (Conhecimento Insuficiente para por em prática); e 1 – 

Inexistente (Não conhece). 

A partir dos resultados tabulados das avaliações elabora-se o” Plano de 

Desenvolvimentos de Competências” (PDC).  As informações acerca  das deficiências ou hiatos 

apresentados pelo colaborador, entre o desempenho esperado e o efetivamente atingido devem 

ser repassadas ao Núcleo de Educação Permanente (NEP), que elaborará o “Plano de 

Desenvolvimento Individual” (PDI) para cada colaborador, visando o desenvolvimento frente 

ao desempenho e à satisfação do colaborador no exercício de sua função e, por tanto, a 

valorização dos objetivos e estratégias organizacionais e melhorias nos resultados. 

 

6.2   Desenvolvimento com foco em Competência 

Pensar no colaborador com a expectativa de desenvolvê-lo, a partir da identificação dos 

limites apresentados, é agir com visão holística das pessoas, na perspectiva de inclusão na 

equipe. Assim, após a efetivação da avaliação de desempenho, com foco na competência, 

aplica-se o Plano de Desenvolvimento Individual- PDI, como importante ferramenta que 

apresenta as condições atuais de cada colaborador e, ao mesmo tempo, mostra o que pode ou 

deve ser realizado para construir a trilha do seu desenvolvimento.  

O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) será desenvolvido tendo em vista a 

necessidade de se suprir eventuais hiatos nas competências, entre o que se espera como 

necessário para cada colaborador          e o que efetivamente se identificou dentro do conceito de 

competências essenciais   e especificas para o exercício da função. 
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Identificadas as competências essenciais e específicas, o Núcleo de Educação 

Permanente - NEP avaliará a melhor forma de encaminhar os planos de desenvolvimento e criar 

estratégias para a efetivação da qualificação/atualização do colaborador, de acordo com as 

especificidades. É salutar recorrer a todos os tipos de trabalhos para superar as deficiências 

identificadas, tais como: 

✓ Grupos de estudos, 

✓ Workshop, 

✓ Seminários, 

✓ Teatros, 

✓ Sessões de filmes, 

✓ Dinâmicas de grupo, 

✓ Dentre outros. 

 

Elaborado o cronograma, as convocações serão enviadas pelo NEP por e-mail às chefias 

e os convites individuais serão entregues pessoalmente, a cada colaborador convocado. 

Como estratégia de incentivo, os PDIs serão disponibilizados a todos os colaboradores 

interessados em qualificar-se, independentemente de resultado de Avaliação de Desempenho 

Anual. Poderão participar, ainda, funcionários que tiveram apontamentos em avaliações de 

experiência. Estas informações serão apresentadas pelo RH ou chefia imediata. 

 

6.3 Incentivos de carreira, com foco em competências 

 A previsão de incentivos, melhorias na carreiras e progressão ocorrerão utilizando-se a análise 

da Avaliação de Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos 

de carreira e progressão, será considerada, também, a análise   de compatibilidade dos pré-

requisitos do colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pelo RH 

é que o colaborador tenha pelo menos 03(três) meses de permanência no cargo atual, na 

condição de contrato por tempo indeterminado ou determinado. 
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6.5   Desligamento 

Na vigência de solicitação de desligamento, será obrigatório o preenchimento e a devida 

justificativa pela chefia imediata e assinada pela diretoria da área, no formulário de solicitação 

de desligamento. O procedimento para desligamento ocorrerá conforme Instrução do RH. 

 

6.4  PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O INCENTIVO DE CARREIRA 

 

• O RH deverá auxiliar a direção no que concerne ao dimensionamento de pessoal, de acordo 

com as especificidades de cada diretoria setorial, disponibilizando seus relatórios mensais 

atualizados, informando as admissões, demissões e afastamentos, com quantitativos reais; 

• Para o incentivo de carreira o colaborador deverá apresentar os requisitos estabelecidos para 

o cargo. É desejável que faça parte do quadro funcional do HEMU,        no mínimo, por três 

meses; 

                        -Será considerada também para análise prévia as informações do histórico                          

funcional (pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros); 

-A avaliação de experiência será utilizada como ferramenta de análise até seis meses da data 

de admissão. Após os seis meses a avaliação de desempenho anual será antecipada na data 

de envio e devolução, sendo considerada a nova data de emissão para as próximas avaliações 

de desempenho anual; 

•                 -A avaliação de Desempenho anual será válida até 11 meses após sua       realização 

para efeitos de analise; 

•                 -O incentivo de carreira será considerado para casos de crescimento     profissional 

na ascendência de nível hierárquico, considerando as atribuições e responsabilidades 

diferenciadas e salário superior; 

•                 -Para cargos de mesmo nível hierárquico e responsabilidades, atribuições e salários 

semelhantes será necessário apenas a análise do histórico funcional e o mínimo de três meses 

de permanência na empresa, sendo considerada mudança de função simples; 

•                  -Caso o incentivo de carreira ou mudança de função simples seja efetivado o 

colaborador terá como nova data de emissão para as próximas avaliações de desempenho 

anual a data efetiva da mudança de função; 

•                  -O incentivo de carreira poderá ocorrer no máximo até duas vezes em um período 

de 12 meses. Contudo, será necessário que haja o mínimo de três meses na função atual, para 

se ter um tempo mínimo para a avaliação. Neste caso, poderá ser utilizada, para a segunda 

análise de promoção, a avaliação de desempenho anual, para a qual será antecipada a data de 

entrega e devolução, sendo considerada a nova data de emissão para as próximas avaliações 

de desempenho anual; 

•                -O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do 

colaborador, em caso de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo, este 

requisito somente será flexível em casos esporádicos devidamente justificados e aprovados 

pela diretoria, registrado em avaliações de experiência ou desempenho anual. 
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PREMISSAS BÁSICAS 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC viabiliza   o desenvolvimento de 

pessoas. Assim, a gestão define e estabelece a política de Gestão de Pessoas para o corpo técnico 

e administrativo do HEMU, considerando e reafirmando algumas premissas básicas: 

 

✓ Cumprimento de todas as exigências, normas, leis e convenções legais pertinentes às 

relações e ambiente de trabalho, aplicáveis às atividades do hospital; 

✓ Compromisso de defesa e proteção aos Direitos Humanos, Direitos da Criança e 

Direitos Fundamentais do Trabalho, em alinhamento a Princípios, Padrões e Tratados 

nacionais e internacionais; 

✓ Respeito à diversidade e dignidade do ser humano, com a preservação da 

individualidade e privacidade, combate à prática de atos discriminatórios de qualquer 

natureza: no ambiente de trabalho, com público interno e externo; 

✓ Civilidade no relacionamento entre todos os profissionais do HEMU, mantendo um 

ambiente de trabalho seguro e saudável, propiciando condições para a manutenção de 

níveis ótimos de desempenho e produtividade; 

✓ Segurança e saúde ocupacional, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 

colaboradores; 

✓ Desenvolvimento e aperfeiçoamento das potencialidades técnicas e comportamentais 

dos colaboradores, acionando mecanismos favoráveis que lhes permitam administrar 

seu plano de crescimento, pessoal e profissional, tendo em vista  a melhoria contínua 

dos processos de gestão; 

✓ Prioridade de oportunidades para o crescimento profissional das pessoas, pelo 

investimento e desenvolvimento das competências, pela valorização e respeito ao 

conhecimento e formação profissional, adquiridos ao longo da carreira. 
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 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS-

CRONOGRAMA HEMU 

 

 

AÇÕES 

 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

 

AÇÕES COMPLEMENTARES 

1.Mapeamento do Perfil     de Competências 

   Organizacionais 

 

AGO 

 

- 

2.Mapeamento   e   mensuração de    

Competências do Cargo 

 

AGO/SET 

 

- 

3.Implantação da Política de 

Gestão de Pessoas 

 

OUT/NOV 

 

- 

4.Avaliação de Desempenho com foco      em 

Competências 

 

A PARTIR 

DE  DEZ 

- Treinamento  das chefias, 

com foco em Gestão por 

Competências. 

- Reunião com a Liderança com 

Foco na Avaliação de 

Desempenho. 

- A partir dos  resultados da 

avaliação, definir o plano de 

desenvolvimento de 

competências dos colaboradores 

PDC 

5. Treinamento e 

Desenvolvimento de Competências 

 

A partir de  

fevereiro 

- Definir o plano de 

desenvolvimento individual 

(PDI) com base no PDC. 

- Realizar ações para o 

desenvolvimento do 

colaborador, conforme 

definição do PDI. 

6. Seleção por 

Competências 

 

A partir de 

Maio 

 

- Veiculação das Instruções de  

trabalho e formulários  do modelo 

gerencial de gestão por 

competências. 
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7. Incentivos e Mudança       de função com foco 

em competências. 

 

A partir de 

Maio 

- Instruções de       trabalho e 

formulários do  modelo gerencial 

de gestão por 

competências. 

8. Descrição de Cargos e Competências  

Sempre que 

necessário 

- Atualizar a descrição de cargos 

e mapear as competências, 

sempre que houver alterações, 

inclusões 

ou exclusões de cargos. 

9. Política de Gestão de   Pessoas  

Anualmente 

- Atualizar a Política de Gestão 

de Pessoas anualmente, tendo 

como base o diagnóstico 

realizado após fechamento de cada 

ciclo de avaliações. 

 

 

7.PROPOSIÇÃO DE CONDUTAS PARA COMBATER O ABSENTEÍSMO E 

ESTIMULAR A PRODUÇÃO. 

 

O absenteísmo é um dos mais evidentes problemas administrativos e técnicos nas 

organizações e, pensando numa unidade hospitalar, as consequências negativas para a 

Instituição e para os seus pacientes ganham grandes proporções. Constitui-se  num dos mais 

difíceis problemas para a gestão, em especial, por afetar diretamente a eficiência e  eficácia dos 

resultados institucionais. E para solucioná-lo, é necessário antes compreender as reais causas 

que a ele conduzem. 

O absenteísmo é um problema para a organização, seja ele   causado por motivos    de 

saúde ocupacional (acidentes típicos de trabalho, de trajeto, doenças do trabalho ou doenças 

ocupacionais) ou assistencial (doenças comuns, tratamentos médicos ou odontológicos, 

gravidez de risco, cirurgias) ou, ainda, por motivos que não se vinculam à saúde (doação de 

sangue, gala, acompanhamento médico, luto ou por motivos de ordem legal). 

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada-IBGC incentivará o comparecimento e 

desestimulará as ausências ao trabalho, por meio de práticas gerenciais e culturais que 
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favoreçam a participação, ao mesmo tempo em que desenvolvam atitudes, valores e objetivos 

dos colaboradores favoráveis à participação. A ampliação da  satisfação dos colaboradores gera 

o sentimento de pertencimento, extremamente salutar para o clima organizacional. Gerando, 

assim, maior satisfação por parte dos colaboradores.  

O papel do gestor na identificação da raiz do absenteísmo, no conjunto dos servidores 

sob sua responsabilidade, é extremamente relevante para o encaminhamento da possível 

solução.  

Observa-se que um conjunto de causas desse absenteísmo pode ficar claro, numa relação 

de confiança entre o colaborador e a sua chefia imediata. Vejamos algumas dessas causas: 

✓ CONFLITOS PESSOAIS QUE AFETAM O DESEMPENHO-orientar a busca de apoio 

profissional 

✓ SENSAÇÃO DE CONSTANTE OBSERVAÇÃO-rever procedimentos de rotina  

✓ AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO-desenvolver postura de valorização 

✓ ASSÉDIO MORAL-buscar identificar tais procedimentos  

✓ PRESSÃO NO TRABALHO E EXCESSO DE RESPONSABILIDADES-rever rotinas 

e roteiros e distribuição de tarefas 

✓ ORIENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS NA EXECUÇÃO DE TAREFAS0normatizar 

e disponibilizar orientações 

✓ ESTABELECIMENTO DE METAS INATINGÍVEIS-discutir com a equipe, 

periodicamente, as condições de viabilidade de alcance das metas e buscar sugestões. 

✓ INFRAESTRUTURA INADEQUADA PARA O AMBIENTE DE TRABALHO-

discutir com a equipe e encaminhar solicitações aos setores competentes 

✓ DIFICULDADE NOS RELACIONAMENTOS ENTRE A CHEFIA E OS 

SUBORDINADOS-desenvolver dinâmicas com o auxílio da psicologia e RH, realizar 

reuniões para esclarecimento de situações de insatisfação no trabalho, tendo em vista o 

clima organizacional 

✓ SITUAÇÕES COMPLICADORAS CAUSADAS PELA EMPRESA- reuniões 

periódicas, para evitar acúmulo de insatisfações  

✓ PROBLEMAS LIGADOS À SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR-buscar auxílio 

da psicologia ,para a melhor abordagem e encaminhamento para ajuda profissional. 

✓ QUALIDADE DE VIDA- valorização do colaborador, o que gera motivação para 

buscar as metas e investir na empresa. Colaborador mais saudável e menos estressado, 

diminuindo os afastamentos temporários por estes motivos. 
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II. Implantação do programa de acolhimento: equipe necessária, sistemática de trabalho, 

horário de funcionamento. 

 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO: HOSPITAL ESTADUAL 

GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU 

 

1.Introdução 

 

O acolhimento como um dos dispositivos que contribui para a efetivação do SUS 

 

“O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo 

tempo, como diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de 

se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 

qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com 

responsabilização e resolutividade nos serviços”. 

 

Cartilha da PNH. Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde. 

A implantação do acolhimento no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 

coincidirá com o início das atividades desta unidade. Assim, a implantação deste instrumento, 

capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços; Humanizar o atendimento 

e  Garantir um atendimento rápido e efetivo, cerca-se de cuidados com a qualificação da equipe, 

estrutura dos locais de atendimento, formas efetivas de comunicação, protocolos atualizados, 

dentre outros, não menos importantes. O processo de implantação do acolhimento no HEMU 

tem em vista a construção de um sólido, eficiente e eficaz cenário em que as equipes, de forma 

uníssona, desenvolvam: 

✓ Escuta sensível e qualificada do cidadão que busca os serviços de saúde;  

✓ Classificação, mediante protocolo, das queixas dos usuários que demandam os serviços 

de urgência/emergência, tendo em vista a identificação daqueles que necessitam de 

atendimento médico mediato ou imediato;  

✓ Aplicação dos fluxos de atendimento na urgência/emergência e demais setores, 

considerando todos os serviços da rede de assistência à saúde; 
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✓ Todos os procedimentos necessários à garantia de que este seja um instrumento de 

ordenação e orientação da assistência, sendo um sistema de regulação da demanda dos 

serviços de urgência/emergência. 

 

2.Construção do cenário para a implantação do acolhimento no HEMU 

O início do processo de implantação da prática do acolhimento na unidade definirá o 

perfil dos serviços. Assim, o conhecimento e a obediência aos protocolos e procedimentos dos 

profissionais são de fundamental importância, para o atendimento pleno dos cidadãos que 

recorrem à unidade, em busca de resolução dos problemas de saúde que os acometem. 

Nesta perspectiva, é preciso organizar a unidade com os princípios de responsabilidade 

territorial, registro da clientela, vínculo com responsabilização clínico-sanitária, trabalho em 

equipe e gestão participativa, reconhecendo o acolhimento como prática intrínseca e inerente 

ao exercício profissional em saúde. Assim, elimina-se a prática tradicional, centrada na 

dimensão biológica e na realização de procedimentos que não consideram a necessidade  

humana de interação e  estabelecimento de vínculos entre profissionais de saúde e  os usuários. 

Nesse universo, há necessidade de ampliar a qualificação técnica dos profissionais e das 

equipes em competências e habilidades relacionais de escuta sensível, de modo a estabelecer 

interação humanizada, cidadã e solidária com usuários, familiares e comunidade, conforme 

preconiza a Política Nacional de Humanização-PNH, bem como, o reconhecimento e a atuação 

em problemas de saúde de natureza aguda ou relevantes para a saúde pública. A elaboração de 

protocolos, sob a ótica da intervenção multi e interprofissional na qualificação da assistência, 

determina a inclusão do conjunto de profissionais ligados à assistência, na identificação de risco 

e na definição de prioridades, contribuindo, assim, para a formação e o fortalecimento da 

equipe. 

O desenvolvimento de ações no sentido de consolidar a cultura de acolhimento nesta 

unidade da rede SUS, de forma integrada, dar-se-á a partir da pactuação com as várias unidades 

de saúde no sentido do compartilhamento de suas responsabilidades com a população 

demandada e a atenção à demanda não agendada, tendo em vista a capacidade resolutiva e a 

garantia de continuidade da atenção. 

Para garantir a logística com fluxos ágeis e eficazes faz-se necessária a implantação de 

procedimentos de acolhimento, considerando a própria unidade e as que compõem a rede e  com 

as quais estabelece a referência e contra referência:  
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• na Atenção Básica (PSF), compatibilizando o atendimento entre a demanda 

programada e a não-programada e desenvolvendo atividades de acolhimento na 

comunidade como: rodas de conversas de quarteirão, terapia comunitária, grupos de 

convivência (artesanato, caminhada), entre outros; 

• com Classificação de Risco nas Unidades de Urgência;  

•  nas Unidades de Atenção Especializada, flexibilizando a agenda, de modo a garantir 

prioridade para pacientes que necessitem de agilidade diagnóstica, terapêutica e, 

também, atendimento às intercorrências de menor gravidade. 

• adequar a ambiência da unidade, para garantir confortabilidade, condição adequada e 

de biossegurança no trabalho, espaços para encontros e trocas. Garantir espaços de 

conversa entre a rede familiar/social do usuário com a equipe, principalmente em áreas 

de atendimento a pacientes críticos, como no pronto-socorro, nos centros cirúrgicos, 

nas salas de procedimentos, nas UTIs e nas enfermarias. 

• implantar o acolhimento com a participação dos trabalhadores da unidade e dos 

usuários, com múltiplos espaços de discussão e pactuação dessa inovação no processo 

de trabalho, mediante reuniões internas da equipe, reuniões com usuários nas salas de 

espera, informação à comunidade e, principalmente, com o estabelecimento de rotinas 

de encontros, para avaliar e adequar a implementação, considerando-se a carga horária 

e a escala da equipe, conforme orienta a Cartilha da PNH: Acolhimento nas Práticas de 

Produção de Saúde. 

• promover a ampliação do debate, o aprofundamento teórico metodológico e a troca de 

experiências, mediante eventos, regional e municipal sobre o tema, envolvendo 

gestores, representantes de trabalhadores, usuários e instituições formadoras 

• desenvolver oficinas e campanha interna, de comunicação social, acerca do significado 

e da importância do acolhimento, como estratégia de qualificação da atenção no SUS, 

de garantia de direitos dos usuários e da utilização adequada e das responsabilidades da 

unidade de saúde do SUS. 

 

3.Operacionalização do Acolhimento 

✓ mapear o fluxo do usuário na unidade, com o auxílio de grupos multiprofissionais  

✓ identificar e analisar as formas de organização dos serviços e os principais problemas 

enfrentados 
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✓ institucionalizar as rodas de conversa, tendo em vista a socialização da análise e a 

produção de estratégias conjuntas, para enfrentamento dos problemas. 

✓ ampliar as rodas de conversa com a participação de diferentes setores da unidade. 

✓ criar uma planilha com as etapas do processo, com as dificuldades enfrentadas, 

tentativas que fracassaram e avanços alcançados. 

✓ identificar profissionais sensibilizados, com perfil adequado para a proposta. 

✓ construção coletiva dos passos no processo de pactuação interna e externa. 

✓ articulação com a rede de saúde, para pactuação dos encaminhamentos e 

acompanhamento da atenção. 

✓ reafirmação contínua da indissociabilidade entre a atenção e a gestão (modos de 

produzir saúde e dos modos de gerir essa produção) 

 

4. Apoio da tecnologia para traduzir o Processo de Acolhimento 

✓ colocar, em local visível, um fluxograma que ilustre o processo de trabalho na vigência 

do acolhimento no HEMU 

✓ descrição das entradas no processo, das etapas percorridas, das saídas e dos resultados 

alcançados, análise de casos que ilustrem os modos de funcionamento do serviço 

(reflexão da equipe sobre o trabalho do dia a dia) 

✓  institucionalização de rodas de debate que produzam o encontro das ideias, a construção 

de consensos e a responsabilização dos participantes pela elaboração conjunta 

✓ articulação e/ou incentivo à criação de um ”Grupo de Trabalho” de Humanização 

✓ avaliação e classificação de risco (análise e ordenação): duas tecnologias com objetivos 

diferentes, mas complementares. Considerando a especificidade dos serviços, podem 

coexistir ou funcionar separadamente, no contexto físico, mas jamais antagônicas no 

processo de trabalho 
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Envolvida com o processo de acolhimento, com avaliação de risco, encontra-se a Equipe 

Multiprofissional: enfermeiro, auxiliar de enfermagem, serviço social, equipe médica, 

profissionais da portaria/recepção e estagiários. Dessa forma, é importante que o conjunto de 

profissionais revele posturas semelhantes nesse processo de acolhimento. 

Ressalta-se que o acolhimento não é um instrumento de diagnóstico de doença. Hierarquia 

conforme a gravidade do paciente. Determina prioridade de atendimento. Não pressupõe 

exclusão e, sim, estratificação. 

 

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

✓ Escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência; 

✓ Classificação, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços 

de urgência/emergência, tendo em vista   a identificação dos que necessitam de 

atendimento médico mediato ou imediato; 

✓ Construção dos fluxos de atendimento na urgência/emergência, considerando todos 

os  serviços da rede de assistência à saúde; 

✓ Funciona como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo um 

sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência. 
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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. 

 

• Usuário procura o serviço de urgência. 

• É acolhido pelos funcionários da portaria/recepção ou estagiários e encaminhado 

para confecção da ficha de atendimento. 

• 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. 

É importante ressaltar que: “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”. 
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PRIORIDADE ZERO (VERMELHA) ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA A SALA DE 

RESSUSCITAÇÃO E AVISAR A EQUIPE MÉDICA, ACIONAMENTO DE SINAL  SONORO. 

NÃO PERDER TEMPO COM CLASSIFICAÇÃO. ATENDIMENTO EM 15 MINUTOS. EM 

MORTE IMINENTE. (EXEMPLO: PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, INFARTO, 

POLITRAUMA, CHOQUE HIPOVOLÊMICO, ETC.) 
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PRIORIDADE I (AMARELA) ENCAMINHAR PARA CONSULTA MÉDICA  IMEDIATA; 

URGÊNCIA, AVALIAÇÃO EM, NO MÁXIMO, 30 MINUTOS. ELEVADO RISCO DE 

MORTE. (EXEMPLO: TRAUMA MODERADO OU LEVE, TCE SEM PERDA DA 

CONSCIÊNCIA, QUEIMADURAS MENORES, DISPNÉIA LEVE A MODERADA, DOR 

ABDOMINAL, CONVULSÃO, CEFALÉIAS, IDOSOS E GRÁVIDAS SINTOMÁTICOS, ETC.) 

PRIORIDADE  II  (VERDE) ENCAMINHAR PARA CONSULTA MÉDICA, URGÊNCIA 

MENOR. AVALIAÇÃO EM, NO MÁXIMO, 1 HORA. REAVALIAR PERIODICAMENTE. 

SEM RISCO DE MORTE. (EXEMPLO: FERIMENTO CRANIANO MENOR, DOR 

ABDOMINAL DIFUSA, CEFALÉIA MENOR, DOENÇA PSIQUIÁTRICA, DIARRÉIAS, 

IDOSOS E GRÁVIDAS  ASSINTOMÁTICOS, ETC.) 

PRIORIDADE II (AZUL) ENCAMINHAR PARA CONSULTA MÉDICA, URGÊNCIA   

MENOR. AVALIAÇÃO EM, NO MÁXIMO, 1 HORA. REAVALIAR PERIODICAMENTE. 

SEM RISCO DE MORTE. (EXEMPLO: FERIMENTO CRANIANO MENOR, DOR 

ABDOMINAL DIFUSA, CEFALÉIA MENOR, DOENÇA PSIQUIÁTRICA, DIARRÉIAS, 

IDOSOS E GRÁVIDAS ASSINTOMÁTICOS, ETC.) 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO-ACCR 

  A Equipe Multiprofissional, devidamente qualificada,  composta por enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem, assistente social, equipe médica, profissionais da portaria/recepção e 

estagiário, estará à disposição do ACCR nos três turnos(24horas por dia).  

 Ressalta-se que a Unidade hospitalar da Rede de Saúde do SUS, ao efetivar o ACCR 

(Acolhimento com Classificação de Risco) terá um serviço que, na sua logística, mantenha os 

fluxos para garantir a Referência e a Contrarreferência. Assim, O encaminhamento do usuário 

do Sistema de Saúde para outro nível de atenção (primário, secundário ou terciário) se dá pelo 

sistema de Referência e Contrarreferência. A Referência se dá quando o usuário é encaminhado 

de um nível primário para um nível de maior complexidade, secundário ou terciário.  

Enquanto a contrarreferência acontece quando o usuário está na média ou alta 

complexidade e será encaminhado para a atenção primária, de modo que o usuário, neste caso, 

dará continuidade ao tratamento com recursos disponíveis em Unidades Básicas de Saúde 

(PEREIRA, MACHADO, 2016).  

A Portaria nº 2.048/2002 ressalta que a esta triagem classificatória (classificação de 

risco) é vedada a dispensa de pacientes sem avaliação médica. Desta forma, o ato de encaminhar 

o paciente a outra unidade (referência ou contrarreferência) direto da CR pode ser realizado 

apenas pelo médico avaliador, ou se o serviço disponibilizar o transporte responsável do 

paciente de uma unidade a outra, com a garantia de que será atendido na unidade de saúde de 

destino. 
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III. Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho. 

 

REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL E MODELO PARA ESCALAS DE 

TRABALHO. 

 

Apresentar o quantitativo estimado, apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a 

carga horária de trabalho e o salário total. (em moeda corrente), por perfil de profissional, sem 

a incidência dos encargos patronais. 

 

ESCALA DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DO HEMU 

 O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu-HEMU estabelece regras gerais 

para compor as escalas de trabalho, tanto dos profissionais da saúde, quanto dos profissionais 

de apoio. 

Nessa perspectiva, há que se considerar que, na relação entre empregado e empregador, 

existem obrigações dos dois lados. 

Para o empregado, há a necessidade de um período de descanso e demais afazeres, 

indispensáveis para qualquer ser humano. Portanto, há previsão legal dos intervalos inter e 

intrajornada, previstos no Art.66 da Consolidação das Leis  

do Trabalho-CLT. O primeiro, faz referência a um período de descanso entre o final de uma 

jornada de trabalho e início de outra, já o segundo, refere-se às pausas que ocorrem dentro da 

jornada de trabalho, como a hora da alimentação, do repouso, dentre outros. 

 

REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL: 

Ponto Eletrônico 

O HEMU utilizará o ponto eletrônico conforme a Portaria 1510 do MTE  que define 

utilização de um aparelho e  do “Sistema de Ponto Eletrônico inviolável”, homologado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. A norma permite a emissão de comprovantes de registro de 

marcação do colaborador, a cada registro realizado pelo este. Caberá o colaborador registrar, 

rigorosamente, os seus horários–entrada, intervalos/intrajornada – saída – registrando o efetivo   

horário de trabalho, de acordo com a escala de trabalho mensal. Há um período de  tolerância 

permitido que servirá para  a antecipação de horários, atrasos e saídas em até 10(dez) minutos 

diários. 

O colaborador que cumprirá sobreaviso, conforme definição em escala, sempre que 

acionado para comparecer ao hospital deverá registrar os seus horários de entrada e saída, bem 
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como, nas situações em que os colaboradores que cumprirão horas extras, que ocorrerão 

somente com a autorização prévia do responsável     pelo setor/área, mediante justificativa da 

necessidade.  

 

ESCALA DE TRABALHO 

A chefia imediata de cada área/setor elaborará as escalas de trabalho mensais, 

respeitando o limite e regras estabelecido por lei (informadas anteriormente aos 

colaboradores). Estas escalas devem ser entregues ao setor de RH, até 15(quinze) dias  de 

antecedência do mês de competência. Assim, o colaborador tomará ciência  e assinará a  escala 

de trabalho, e estará a par  dos seu horário e  das folgas,  pelo menos, com a  antecedência de 

15(quinze) dias. 

Na ocorrência de situações de extrema necessidade, será permitida a troca de plantão 

(horário de trabalho ou dia de serviço) com outro colega. Dessa forma, a troca de plantão deverá 

respeitar alguns critérios.  

Na situação que se refere à troca de dias de serviço, esta deverá ocorrer entre o dia 1o e 

o dia 30 do mês da troca, tendo em vista o efetivo acompanhamento do colaborador e da 

chefia imediata e o cumprimento da carga horária mensal.  

O segundo critério refere-se à solicitação de troca, que deverá ser efetivada  com a 

antecedência mínima de 72(setenta e duas) horas e  com o preenchimento  de  formulário 

próprio para” Trocas de Plantão”, que deverá ser preenchido em todos os campos, contendo 

justificativa e assinatura dos dois  colaboradores interessados.  

O terceiro critério refere-se à validade da solicitação de troca que ocorrerá somente 

se autorizada pelo responsável do setor/área, o qual fará o  encaminhamento ao setor de RH. 

Em caso de falta, o colaborador que se comprometeu a fazer o plantão do colega será 

responsabilizado e sofrerá o desconto em seu salário. 
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ESCALA DE TRABALHO 

 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU-HEMU 

 

Quadro 13 - Escala de distribuição de horários 

TURNO LEGENDA VARIAÇÕES 

LEGENDA 

HORÁRIO JORNADA 

DIÁRIA 

OBSERVAÇÃO 

 

M
A

T
U

T
IN

O
 

 

 

 

MT 

MT1 7h às 11h  

4h 

 

MT2 8h às 12h 

MT3 9h às 13h 

MT4 10h às 14h 

MT5 6h às 12h15  

6h 

 

MT6 7h às 13h15 

MT7 8h às 14h15 

      

 

V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

 

 

 

 

VT 

VT1 12hàs 16h  

4h 

 

VT2 13h às 17h 

VT3 14h às 18h 

VT4 15h às 19h 

VT5 12h às 18h15  

6h 

 

VT6 13h às 19h15 

VT7 14h às 20h15 

VT8 15h às 21h15 

      

 

D
IU

R
N

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR 

MT1 7h às 16h  

 

 

 

 

 

 

 

8h 

Somente HEMU 

MT2 7h às 17h Somente HEMU (com 2h 

de intervalo intrajornada) 

MT3 7h30 às 16h30  

MT4 7h30 às 17h30 (Com 2h de intervalo 

intrajornada) 

MT5 8h às 17h  

MT6 8h às 18h (Com 2h de intervalo 

intrajornada) 
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MT7 8h30 às 17h30  

MT8 8h30 às 18h30 (Com 2h de intervalo 

intrajornada) 

MT9 9h às 18h  

MT10 9h às 19h (Com 2h de intervalo 

intrajornada) 

MT11 9h30 às 18h30  

MT12 9h30 às 19h30 (Com 2h de intervalo 

intrajornada) 

MT13 10h às 19h  

MT14 10h às 20h (Com 2h de intervalo 

intrajornada -  

MT15 10h30 às 

19h30 

 

      

P
L

A
N

T
Ã

O
 

D
IA

 

 

PTD 

D1 6h às 18h  

12h 

 

D2 7h às 19h 

D3 7h30 às 19h30 

D4 8h às 20h 

      

P
L

A
N

T
Ã

O
 

N
O

IT
E

 

 

PTN 

N1 18h às 6h  

12h 

 

N2 19h às 7h 

N3 19h30 às 7h30 

N4 19h à 1h15 6h Horário exclusivo para 

fisioterapeutas 

      

D
IA

/ 

N
O

IT
E

 

 

DN 

DN1 6h às 6h  

24h 

 

DN2 7h às 7h 

DN3 8h às 8h 

 

 



 

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL – HOSPITAL GERAL E 
MATERNIDADE DE URUAÇU – HEMU 
EDITAL Nº 01/2021 – SES/GO 

 

 

937 

Quadro 14 - Intervalos interjornada correspondentes à jornada  diária de trabalho 

JORNADA DIÁRIA INTERVALO INTERJORNADA 

4h, 6h e 8h 11 horas consecutivas (intervalo mínimo) 

12h 36 horas consecutivas 

24h 72 horas consecutivas 

 

Quadro 15 - Intervalos intrajornada: Jornada de 6 horas diárias de trabalho 

LEGENDA INTERVALO 

INTRAJORNADA 

HORÁRIO ORBSERVAÇÃO 

01 15 minutos 10h às 10h15  

02 15 minutos 10h15 às10h30  

03 15 minutos 10h30 às 10h45  

04 15 minutos 10h45 às 11h  

05 15 minutos 16h às 16h15  

06 15 minutos 16h15 às 16h30  

07 15 minutos 16h30 às 16h45  

08 15 minutos 16h45 às 17h00  

09 15 minutos 22h às 22h15 Intervalos 

exclusivos  dos 

fisioterapeutas 

10 15 minutos 22h15 às 22h30 

 

Quadro 16 - Jornada de 8 horas diárias de trabalho 

LEGENDA INTERVALO INTRAJORNADA HORÁRIO 

17 1 hora 11h às 12h 

18 1 hora 12h às 13h 

19 1 hora 13h às 14h 

20 1 hora 14h às 15h 

21 1 hora 23h às 00h 

22 1 hora 00h às 01h 

23 1 hora 01h às 02h 

24 1 hora 02h às 03h 

 

 

MODELO DE ESCALA  

 



 

 

 

Setor: ____________________________________________________________ Mês: ____________________________________________________________

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

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S 

Turno/Manhã

Turno/Tarde

Noite/01

Noite/02

LEGENDA

SD: Serviço Diurno 12 horas

M: Manhã Plantão 6 horas

T: Tarde Plantão 6 horas

SN: Serviço Noturno 12 horas

D: Diurno 6 horas

F: Folga

LM: Licença Médica

FÉRIAS ____/____/_______ ____/____/_______

RECURSOS HUMANOSASSINATURA DO RESPONSÁVEL

______________________________________ ______________________________

ESCALA DE PLANTÃO 

nº Conselho 

de Classe
HorárioFunçãoNome 



 

 

IV. Apresentar o quantitativo estimado, apontando, por categoria, a quantidade de 

profissionais, a carga horária de trabalho e o salário total. (em moeda corrente), por perfil 

de profissional, sem a incidência dos encargos patronais. 

 

 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU-HEMU 

 

Quadro 17 - Servidores 

Profissional - Categoria Qde Carga horária Sal Base R$ 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 11 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       4.650,00  

ANALISTA DE RECURSOS 
HUMANOS 4 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.800,00  

ANALISTA DE SISTEMAS CHEFE 
DE SEÇÃO 1 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       7.500,00  

ANALISTA DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO  DE 
RECURSOS HUMANOS 3 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       4.850,00  

ANALISTA FINANCEIRO E FISCAL 
- II 3 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       5.150,00  

ASSESSOR (A) DE 
MONITORAMENTO  DE METAS 1 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       9.500,00  

ASSESSOR (A) DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 4 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       6.500,00  

ASSESSOR TECNICO 2 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       6.320,19  

ASSESSOR(A) DE DIRETORIA 1 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       9.800,00  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.615,22  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       4.580,90  

ASSISTENTE DE ADM DE 
PESSOAL 1 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       6.200,00  

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 1 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       5.124,20  

ASSISTENTE DE FARMÁCIA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.150,45  
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ASSISTENTE DE 
MONITORAMENTO  DE METAS 1 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       5.200,00  

ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 1 

44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.420,00  

ASSISTENTE DE SECRETARIA 1 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.100,00  

ATENDENTE 15 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.600,00  

ATENDENTE I 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.850,00  

AUX. DE ALMOXARIFADO I 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.420,00  

AUX. DE LAVANDERIA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       1.800,00  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       1.250,00  

AUXILIAR DE COPA 10 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       1.800,00  

AUXILIAR DE FARMACIA 15 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.420,00  

AUXILIAR DE FATURAMENTO 4 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       3.550,00  

AUXILIAR SERV GERAIS 50 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       1.750,00  

BIOMEDICO 6 30 horas semanais  R$       7.450,00  

CHEFE ASSIST FARMACEUTICA 1 40 horas semanais  R$     12.500,00  

CHEFE DE CONTROLE DE 
PATRIMONIO 1 40 horas semanais  R$       6.150,00  

CHEFE DE SETOR DE T.I 1 40 horas semanais  R$     10.500,00  

CONTROLADOR 1 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       3.101,54  

CONTROLADOR (A) 
INSTITUCIONAL 1 40 horas semanais  R$     30.849,20  

COORDENADOR (A) DA 
CENTRAL DE MATERIAIS E 
ESTERILIZAÇÃO 1 40 horas semanais  R$       5.500,00  

COORDENADOR (A) DA 
CIRURGIA VASCULAR 1 20 horas semanais  R$     17.550,48  

COORDENADOR (A) DE 
DEPARTAMENTO PESSOAL 1 40 horas semanais  R$       5.880,00  

COORDENADOR (A) MEDICO 
INFECTOLOGISTA 1 20 horas semanais  R$     18.500,00  

COORDENADOR (A) MEDICO 
UTI 3 20 horas semanais  R$     14.740,00  
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COORDENADOR APOIO 
OPERACIONAL 1 20 horas semanais  R$       9.214,20  

COORDENADOR DEP MEDICO 1 20 horas semanais  R$     12.748,97  

COORDENADOR(A)  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 1 20 horas semanais  R$       8.500,00  

COORDENADOR(A)  MEDICO(A) 
DE HEMATOLOGIA 1 20 horas semanais  R$     11.200,00  

COORDENADOR(A)  MEDICO(A) 
DE PRECEPTORIA 1 20 horas semanais  R$     11.015,09  

COORDENADORA DE 
QUALIDADE 1 40 horas semanais  R$       8.673,20  

COZINHEIRO 6 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.800,00  

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 1 40 horas semanais  R$     26.500,00  

DIRETOR CLÍNICO 1 40 horas semanais  R$     26.500,00  

DIRETOR GERAL 1 40 horas semanais  R$     29.000,00  

DIRETOR TÉCNICO 1 40 horas semanais  R$     26.500,00  

ENC. ALMOXARIFADO 1 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.578,82  

GERENTE DE COMUNICAÇÃO 1 40 horas semanais  R$       6.695,20  

GERENTE DE ENFERMAGEM 1 40 horas semanais  R$     15.350,00  

GERENTE DE LOGISTICA DE 
SUPRIMENTOS 1 40 horas semanais  R$     10.500,00  

GERENTE DE PSICOLOGIA E 
SERVIÇO SOCIAL 1 40 horas semanais  R$     12.400,45  

GERENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 1 40 horas semanais  R$     13.450,00  

INSTRUMENTADOR  CIRURGICO 14 20 horas semanais  R$       4.000,00  

LACTARISTA 4 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.100,00  

MAQUEIRO 10 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.500,00  

RECEPCIONISTA 13 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.200,00  

SECRETARIA EXECUTIVA 4 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       4.068,53  

SUPERINTENDENTE  GERAL 1 
40 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$     23.500,00  

SUPERINTENDENTE 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 1 

40 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$     16.500,00  

SUPERVISOR (A) MEDICO UTI 3 20 horas semanais  R$     14.200,00  
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SUPORTE DE REDE 1 
40 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       5.225,97  

TEC DE INFORMATICA 4 
44 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.851,78  

TEC EM IMOBILIZ ORTOPEDICA 4 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       2.970,00  

TEC EM RADIOLOGIA 10 24 horas semanais   R$       5.600,00  

TEC ENFERMAGEM 220 
40 horas semanais 

emescala 12 X 36  R$       2.850,00  

TECNICO EM HEMOTERAPIA 6 
40 horas semanais 

emescala 12 X 36  R$       3.150,00  

TECNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 3 

40 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       2.873,48  

TECNICO ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 2 

40 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       1.865,15  

TELEFONISTA 8 
40 horas semanais 

emescala 12 X 36  R$       2.500,00  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 
30 horas semanais de 

segunda a sexta- feira  R$       4.100,00  

MEDICO ANESTESISTA 4 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     13.500,00  

MEDICO ANGIOLOGISTA  2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO CARDIOLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO CIRURGIAO GERAL 14 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO CIRURGIÃO 
ONCOLÓGICO 2 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     11.200,00  

MEDICO CIRURGIÃO TORÁXICO  2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     10.000,00  

MEDICO CLINICO GERAL 7 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     10.300,00  

MEDICO DERMATOLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO DO TRABALHO 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO EM CIRURGIA  
VASCULAR 3 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     11.200,00  

MEDICO 
GASTROENTEROLOGISTA 2 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  
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MEDICO GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA 3 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO HEMATOLOGISTA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO INFECTOLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO MASTOLOGISTA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO NEFROLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     11.850,00  

MEDICO NEUROCIRURGIÃO 3 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     13.150,00  

MEDICO NEUROLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       1.350,00  

MÉDICO ONCOLOGISTA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO ORTOPEDISTA E 
TRAUMATOLOGISTA 12 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       8.500,00  

MEDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 3 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO PEDIATRA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       8.000,00  

MEDICO PNEUMOLOGISTA 2 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO PROCTOLOGISTA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO PSIQUIATRA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$     10.000,00  

MEDICO RADIOLOGISTA 4 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MEDICO UROLOGISTA 1 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

MOTORISTA 3 
40 horas semanais 

emescala 12 X 36  R$       2.303,81  

NUTRICIONISTA 6 30 horas  R$       5.138,36  

NUTRICIONISTA CHEFE DE 
SECAO 1 30 horas  R$       5.960,22  

ODONTOLOGISTA 1 30 horas  R$     10.450,00  

PSICOLOGO 8 30 horas  R$       4.800,00  

ENFERMEIRO (A) CHEFE 3 
Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       8.500,00  

ENFERMEIRO(A) 30 
40 horas semanais 

emescala 12 X 36  R$       6.000,00  
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ENFERMEIRO(A) CHEFE DE 
SEÇÃO 1 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       7.520,00  

FARMACEUTICO 6 30 horas  R$       6.000,00  

FISIOTERAPEUTA 14 30 horas  R$       5.800,00  

FONOAUDIOLOGO 3 30 horas  R$       4.800,00  

MÉDICO - CIRURGIÃO 
DENTISTA BUCO MAXILO 
FACIAL 3 

Plantão de 12h ou 

conforme escala  R$       9.500,00  

ASSISTENTE SOCIAL 15 30 horas  R$       5.500,00  
 

 

 

 

 

V. Quadro com resumo do perfil de todos os profissionais que irão trabalhar no hospital 

(estejam ou não atualmente contratados) e com a expressão da carga horária semanal 

distribuída pelos dias da semana e com o enunciado do horário de trabalho. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE 

URUAÇU-HEMU 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU, ainda não  é cadastrado no 

CNES. Encontra-se localizado na Avenida Contorno esquina com Rua, Pará quadra G2 lote 

1 Jardim Eldorado, Uruaçu GO, CEP 764000-00. 

É um Hospital geral de esfera pública que prestará atendimento ambulatorial, internação, 

urgência e SADT, de demanda espontânea e referenciada. Gerenciado pela Secretaria de Estado 

da Saúde de Goiás. 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu - HEMU funcionará 24(vinte e quatro) 

horas e realizará atendimentos de Urgência e Emergência porta aberta e referenciada de alta e 

média complexidades, prestando atendimento, prioritariamente, a Macrorregião Centro Norte, 

mas também, podendo oferecer suporte assistencial às demais Macrorregiões. 

O Funcionamento se dará por 24 horas,nos 07 dias da semana, ininterruptamente. 

Ambulatório, no mínimo, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, com grade devidamente 

disponibilizada ao Complexo Regulador Estadual (CRE). 
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1.1.1. Estrutura  

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU possui 238 (duzentos 

e trinta e oito) leitos gerais e 45 (quarenta e cinco) leitos complementares, destes, 20 

(vinte) leitos de UTI adulto, 10 (dez) UTI Pediátrica e 10 (dez) UTI Neonatologia, 

05 (cinco)leitos           de unidade de cuidados intermediários neonatal todos disponíveis ao 

SUS, bem como, outros setores de suporte, distribuídos da seguinte forma: 

 

Tabela 6 - Capacidade Atual Instalada do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu – HEMU 

 

 

 

1.2 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HEMU 

O Ambulatório de Especialidades é integrado ao Hospital Estadual Geral e 

Maternidade de Uruaçu-HEMU, possui consultórios médicos, consultórios para a equipe 

multidisciplinar, recepção e área de coleta de material para exames. 

O Hospital disponibilizará consultas e procedimentos ambulatoriais para usuários 

egressos da própria Unidade. Também poderão ser encaminhados pacientes, em 

especialidades previamente definidas, com agendas ofertadas ao Complexo Regulador 

Estadual, respeitando o limite da capacidade operacional do ambulatório. 

 

2.PERFIL PROFISSIONAL ESPERADO -HEMU-SUS 

O perfil profissional das profissões da área de saúde comum, descrito nas diretrizes da 

área da saúde, aponta para uma formação atrelada às necessidades da população, com a 

diversificação dos cenários de práticas e o fortalecimento da parceria e da interação entre 
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ensino-serviço e comunidade, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Assim, alguns traços devem marcar o perfil do profissional do SUS: 

• Atenção e cuidado com o paciente 

• Trabalho em equipe 

• Iniciativa 

• Visão Crítica   

• Persistência e compromisso 

• Dedicação ao estudo 

• Compromisso com a instituição 

• Capacitação constante do profissional 

 

 

Descrição das Funções e Perfil Gestores-HEMU 

 
Cargo DIRETOR GERAL 

Escolaridade minima Graduação em Administração ou

 Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável Especialização em Administração Hospitalar, 
Gestão em Serviços de Saúde ou similar 

Requisitos técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de 

Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de Saúde, 

Implantação de Processos de Qualidade e 
Certificações 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 
iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da 

Instituição, bem como a estrutura física (Edifício e 
Equipamentos), como a Estrutura Financeira 

Carga horária semanal 44h semanais de segunda á sexta feira das 8h às 18h 

 

 
Cargo: DIRETOR TÉCNICO 

 
Escolaridade mínima Graduação em Medicina 

Requisitos técnicos Residência Médica em qualquer Área da Medicina. 

Dez anos de Atuação em Assistência Direta ao 

Paciente na respectiva especialidade. Experiência em 

Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, 
Equipes Médicas e similar. Pacote Office. 
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Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 
iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções Planejar, dirigir, controlar e coordenar todas as 

atividades Médicas da unidade. Implantar e Fazer 

cumprir os Protocolos Médicos e Padronizações. 

Fazer com que funcione plenamente todas as 
Comissões e Projetos Implementados pela Diretoria. 

Carga horária semanal 44h semanais de segunda á sexta- feira das 8h às 

18h 

 

 
Cargo: GERENTE DE ENFERMAGEM 

 
Escolaridade mínima Graduação em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização em Administração Hospitalar, 

Gestão em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços 

de Saúde, Gestão dos Serviços de Enfermagem. 
Pacote Office. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 
planejamento 

Funções: Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 
Supervisionar todas as atividades relacionadas aos 
cuidados assistências da Enfermagem. 

Carga horária semanal  44h semanais  de segunda a sexta-feira ou 36h 

semanais (plantões de 12h/36h) 

 

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO -

FINANCEIRO 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável: Especialização em Administração Hospitalar, Gestão 
em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de 

Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de Saúde, 

Implantação de Processos 
de Qualidade e Certificações. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 
equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 
planejamento 

Funções: Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da 

Instituição, bem como a estrutura física (Edifício e 

Equipamentos), como a Estrutura Financeira, 

assessorado por Diretorias específicas. 
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Carga horária semanal 44h semanais de segunda á sexta feira -das 8h às 

18h 

 

CORPO CLÍNICO – PROFISSIONAIS 

Descrição das Funções e Perfis do Cargo de Médico 
Cargo: MÉDICO 

 
Escolaridade mínima Graduação em Medicina 

Requisitos técnicos Residência Médica na Especialidade e m  que 
atuará.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em  

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções Prestar assistência médica, na área da sua 
especialidade 

Carga horária semanal Plantão de 24h, ou conforme escala 

 

Descrição das Funções do Perfil do Enfermeiro 
Cargo: ENFERMEIRO 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na Área que irá atuar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho 
em equipe, liderança, iniciativa, 
comunicação, negociação, planejamento 

Funções: Cabe privativamente, ao enfermeiro o planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços da assistência de Enfermagem; prescrição 

da assistência de Enfermagem; prestar cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes graves com risco 

de vida e prestar cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões 
imediatas. 

Carga horária semanal escala de 12X36 ou 44h semanais de segunda a sexta 

-feira 
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Descrição das Funções e Perfil do Farmacêutico 
Cargo: FARMACÊUTICO 

 
Escolaridade mínima Graduação em Química Farmacêutica 

Escolaridade 

desejável 

Especialização em Gestão de Materiais e Logística 

e/ou Farmácia Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 
equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 
planejamento 

Funções Responsável Técnico pelo planejamento, 

coordenação, supervisão e controle de toda 

aquisição, dispensação e utilização dos fármacos e 

medicamentos e suas consequências ao organismo 

humano dentro da unidade. É o responsável para 

atuar junto aos médicos e demais profissionais de 

saúde sobre a utilização de medicamentos, 

fiscalizando sua utilização, armazenamento e 
manipulação. 

Carga horária semanal 30h semanais de segunda á sexta -feira 

 

 

Descrição das Funções e Perfil do Assistente Social 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Serviço Social 

Escolaridade desejável: Especialização na área Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 
planejamento 

Funções: Responsável pelo planejamento e a execução de 

políticas e de programas sociais voltados para o bem-

estar coletivo e para a integração do indivíduo 

assegurado, na sociedade. O assistente social 

trabalha com o acompanhando, analisando e 

propondo ações para melhorar as condições de vida 

de crianças, adolescentes e adultos assegurados. Cria 

campanhas de alimentação, saúde, educação e 

recreação e implanta projetos assistenciais, realiza 

campanhas de segurança no trabalho e acompanha 

funcionários nas questões de saúde, finanças, sociais 

e familiares. 

carga horária semanal 30h semanais de segunda á sexta- feira 
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Descrição das Funções e Perfil do Psicólogo Hospitalar 
Cargo: PSICÓLOGO HOSPITALAR 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Psicologia 

Escolaridade desejável: Especialização Psicologia Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 
equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 
planejamento. 

Funções: Se dedicar ao estudo dos transtornos mentais e 

dos aspectos psíquicos de doenças não mentais 

dos assegurados hospitalizados. O Psicólogo 

Hospitalar atuará também junto aos familiares 
durante os horários de visita. 

carga horária semanal 30h semanais de segunda á sexta -feira 

 

 

Descrição das Funções e Perfil do Fisioterapeuta 

Cargo: FISIOTERAPIA 

Escolaridade mínima Graduação em Fisioterapia 

Escolaridade desejável Especialização na Área de Reabilitação. 
Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho 

em equipe, iniciativa,

 comunicação,

 negociação, 
planejamento 

Funções: Atuará nas unidades de internação. A função 

primordial do fisioterapeuta é prevenir, 

diagnosticar e tratar disfunções do organismo 

causadas por acidentes, malformação genética, 

vício de postura ou distúrbios neurológicos, 
cardíacos ou respiratórios. 

Carga horária semanal 30h semanais de segunda a sexta-feira 
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Descrição das Funções E Perfil do Fonoaudiólogo 

 

Cargo: FONOAUDIÓLOGO 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Fonoaudiologia 

Escolaridade desejável: Especialização em Audiometria, Terapias de 
Linguagem. 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 
iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: Prevenção, do diagnóstico, da habilitação e 

reabilitação da voz, da audição, da motricidade oral, da 

leitura e da escrita. Ele trata deficiências de fala, 

audição, voz, escrita ou leitura. Pode atuar em parceria 

com fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, 

neurologistas e psicólogos. Com dentistas, trata de 

males que podem causar ou agravar problemas 

ortodônticos, como vícios de 
mastigação e deglutição. 

Carga horária semanal 20h semanais de segunda a sexta-feira 

 

Descrição das Funções e Perfil dos Técnicos de Enfermagem 

Cargo: TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

 
Escolaridade mínima: Técnico em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na Área que irá atuar 

Requisitos técnicos Experiência em Assistência na Enfermagem e 
supervisão da Equipe na Área que irá atuar.. 
Pacote Office. 

Competências: Comunicação, relacionamento, trabalha em 

equipe, agilidade, atenção dividida, motivação 

Funções: Preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos; observar, reconhecer e descrever 

sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 

executar tratamentos especificamente   prescritos, ou 

de rotina, executar atividades de desinfecção, 

prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente 

e zelar por sua segurança, integrar a equipe de 

saúde; participar de atividades de educação em 

saúde, inclusive: executar os trabalhos de  rotina 

vinculados à 
alta de pacientes e participar dos procedimentos 
pós-morte. 

Carga horária semanal 36 horas semanais em escala de 12X36 ou 44h 

semanais de segunda a sexta-feira 
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Descrição das Funções e Perfil do Nutricionista 

Cargo: FONOAUDIÓLOGO 

 
Escolaridade mínima: Graduação em Nutrição 

Escolaridade desejável: Especialização  em Nutrição Clínica 

Requisitos técnicos Experiência em Assistência Nutricional em hospitais 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 
iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: Supervisionar a elaboração das dietas  
Qualificar o pessoal da cozinha e lactário 
Acompanhar a aceitação da dieta pelos pacientes 
Acompanhar a evolução dos pacientes,do ponto de vista 
dietoterápico. 
Interação com o corpo médico e de enfermagem  

Carga horária semanal 44h semanais de segunda a sexta-feira 

 

 

PROFISSIONAIS DE APOIO 

 

Descrição das Funções e Perfil  

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio completo 
Cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento ao 
Público. 

Requisitos técnicos Atendimento ao público, boa digitação. Desejável 

experiência na área hospitalar. Boa apresentação 
pessoal. Pacote Office. 

Competências: Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 
equipe, iniciativa, comunicação,
 negociação, planejamento 

Funções: Responsável pelas atividades e procedimentos que 

processam os contatos, com familiares, médicos, 

enfermagem e outros profissionais que buscam 

informações na unidade. Normalmente é da 

responsabilidade da Recepção, dar informações à 

pacientes e familiares, receber reclamações, entre 

muitas outras tarefas que resultam do 
contato com os diversos agentes relacionados com 
a unidade. 

carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta- feira 
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Cargo: AUXILIAR DE 

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO 
Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade desejável: Experiência em Farmácia Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, 

comunicação, negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão. 

Funções: Responsáveis pelo recebimento, estocagem e 
dispensação dos fármacos e materiais 
solicitados e dispensação dos mesmos. 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira  

AUXILIAR DE FARMÁCIA/ALMOXARIFAD 

O 

Cargo:     

 

AUXILIAR DE COPA 

Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio 

Requisitos técnicos Experiência em copa hospitalar ou similares 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções: Preparar alimentos e arrumar bandejas e mesas. 
Atender o público interno, servindo e distribuindo 
alimentos e bebidas. Recolher utensílios e 
equipamentos utilizados, promovendo a limpeza, 
higienização e conservação da copa e da cozinha. 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira  

 

Cargo:  COZINHEIRO 

 
Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) 

meses em restaurantes industriais ou em cozinha 

hospitalar. 

 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão. 
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Funções: Preparar os alimentos, seguindo o cardápio e fichas 
técnicas estabelecidas, para garantir uma 
alimentação adequada aos pacientes, clientes e 
colaboradores; 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira 

 

Cargo:  LACTARISTA 

 
Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio 

Requisitos técnicos Experieência profissional de ,no mínimo,de  

5(cinco) anos 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções:  Receber, preparar, conservar e distribuir fórmulas 
lácteas, hídricas e enterais, de acordo com as boas 
práticas de manipulação. 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção, 
limpeza e desinfecção dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, higienizando as 
mamadeiras, bem como, o local de trabalho 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta -feira  

 

Cargo:  AGENTE DE PORTARIA 

Escolaridade minima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio 

Requisitos técnicos Experiência em serviços de Portaria 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções: • Reestabelecimento da ordem no local 

• Recebimento e distribuição da 

correspondência. 

• Controle do acesso de visitantes. 

• Monitoramento da entrada de prestadores de 

serviços. 

• Conhecimento dos sistemas eletrônicos de 

segurança. 

 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira 
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Cargo:  AUXILAR DE LAVANDERIA 

 
Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino fundamental completo 

Requisitos técnicos Experiência em lavanderia  

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções: Executa a lavagem de roupas, separando-as de 
acordo com o tipo de material e grau de sujeira.  
Regulando e operando máquinas lavadoras. Efetua 
a revisão de roupas lavadas, verificando manchas 
e qualidade da lavagem. Opera equipamentos de 
baixa complexidade. Centrifuga roupas molhadas, 
separa roupas danificadas, encaminhando-as para 
conserto. 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira 

 

Cargo:  RECEPCIONISTA 

 
Escolaridade mínima: Ensino médio completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio completo 

Requisitos técnicos Pacote office. Experiência na função 

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções: Atua com atendimento aos clientes, faz abertura de 
fichas ambulatoriais, contato telefônico com 
operadoras e organização de processos. Direciona 
os clientes até as salas de exame. Prepara e 
abastece salas de exames, coleta e box de 
atendimento. 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira 
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Cargo:  MOTORISTA 

Escolaridade mínima: Ensino fundamental completo 

Escolaridade desejável: Ensino médio 

Requisitos técnicos Experiência de,no mínimo 5(cinco) anos  

Competências: Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, 
disponibilidade, ética, tomada de decisão 

Funções: Realizar o transporte de passageiros dentro de um 
mesmo município ou até em viagens para outras 
localidades, fazer o transporte de objetos e documentos, 
solicitados previamente pelo setor  responsável, fazer a 
manutenção do veículo 

Carga horária semanal 44 horas semanais de segunda a sexta-feira 
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METODOLOGIA DE PROJETOS  

 

Proposta de trabalho seguindo o roteiro do edital com adequado planejamento, visão de 

futuro, oportunos cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis. 

 

A presente Proposta seguiu o roteiro proposto no Edital de Chamamento 01/2021 – SES 

e objetivou trazer ao texto todos os requisitos dispostos neste, com os custos estimados e a 

organização e monitoramento de todas as ações. Realizou-se o dimensionamento partindo de 

estudos de Hospitais de Média e Alta Complexidade e buscou elencar os funcionários 

necessários a fim de já iniciar a gestão do Hospital Estadual Geral de Uruaçu – HEMU.  

 

 

Projetos táticos e operacionais -observar a definição dos objetivos a alcançar e definir as 

estratégias de implantação.  

 

 

 Os Projetos táticos e operacionais elencados no texto desta Proposta visaram dar uma 

visão de como a gestão funcionará e o norte que esta gestão seguirá para consecução das metas 

traçadas no Edital 01/2021 – SES. Isto para conseguir implantar o sistema de gestão com 

qualidade – eficácia e eficiência. 

 


