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ANEXO DE EXPERIENCIA ANTERIOR –
ESTRUTURA DA DIREÇÃO
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ANEXO DE EXPERIENCIA ANTERIOR
Experiência anterior em Gestão de Unidade de Saúde:
Apresentação dos Documentos comprobatórios das experiências da Organização Social,
atestados ou certificados.
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Estrutura da Direção:
6.2 Estrutura da Direção:
6.2.2 Apresentação de organograma com definição das competências de cada
membro do corpo diretivo.
O INSTITUTO CEM propõe que a unidade possua apenas 3 níveis hierárquicoS, sendo a
Diretoria da unidade subordinada à Conselho Diretor do INSTITUTO CEM em Goiás.

DIRETORIA GERAL
DR LUIZ HENRIQUE GABRIEL
DIRETORIA TÉCNICA (MÉDICA)
DR KAROLY GYULIA OLIVAS HUNKAR
COORDENAÇÃO MÉDICA

DIRETORIA ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM
JANAINA NAVARROS SILVA
UNIDADE AMBULATORIAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
NAASSON CARLOS DE ALMEIDA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA FINANCEIRA
AMADIS JOSE LOTRARIO
CONTABILIDADE

DR FREDERICO DUTRA OLIVEIRA
ESPECIALIDADES MEDICAS
DERMATOLOGIA
TELEMEDICINA
IMAGIOLOGIA
CHRISTIANE MARIA DO VALLE SANTOS

NUCLEO DE CONTROLE DE
PACIENTES

RECURSOS HUMANOS

GESTÃO DE CUSTOS

PCIRAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAME

AUDITORIA

SAC/OUVIDORIA

SADT
COMPRAS
LABORATORIO
FATURAMENTO
CARRETA DIAGNOSTICO
COORDENAÇÃO SERVIÇOS
MULTIPROFISSIONAIS

COORDENAÇÃO DE
OPERAÇÕES
NIR

MEIRE INCARNAÇÃO RIBEIRO SOARES
FISIOTERAPIA

SESMT

FONOAUDIOLOGIA

ENGENHARIA
CLINICA

PSICOLOGIA

MANUTENÇÃO
PREDIAL

NUTRIÇÃO

METAS
CONTRATUAIS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

LIMPEZA E
SERVIÇOS GERAIS

ODONTOLOGIA

COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA

CEAF
ALMOXARIFADO

COORDENAÇÃO DE
QUALIDADE
COMISSÕES
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
NUCLEO DE
EPIMEDEOLOGIA
OUVIDORIA
NÚCLEO DE
ENSINO PESQUISA
COORDENAÇÃO JURÍDICA
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6.2.3 Descrição do organograma da Unidade até o segundo nível: Diretor Geral,
Apresentação da titulação de especialistas em administração hospitalar
DESCRIÇÃO ORGANOGRAMA:
•
•
•
•
•

Diretoria Geral
Diretoria Técnica
Diretoria Assistencial/Enfermagem
Diretoria Administrativa
Diretoria Financeira

Em observância ao disposto no Instrumento de Chamamento, encontra se descrita a
estrutura diretiva proposta para gestão da policlínica até o segundo nível hierárquico
organizacional.
De conformidade com o Organograma, propõe se a estrutura diretiva já estabelecida pela
configuração _em estrutura desempenha a função de Diretoria Geral Da Unidade, apoiado por
diretores de área, a saber: Diretoria Técnica, Diretoria Assitencial/Enfermagem,Diretoria
Administrativa , Diretoria Financeira, onde cada Diretoria está estruturada afim de melhor
atender as necessidades específicas de cada uma.
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DO CORPO DIRETIVO
No Organograma . da Unidade de Saúde, propomos a figura administrativa
desempenhando a função de Diretoria Geral de Unidade, apoiado por Diretorias, a saber:
Diretoria Técnica que terá uma Coordenação de Médica, Coordenação Imagiologia (SADT)
Coordenação multiprofissional, Diretoria de Administrativa e Diretoria Financeira com o apoio
de uma Coordenação de Recursos Humanos, estruturado a fim de melhor atender as
necessidades específicas de cada área, com suas respectivas responsabilidades:
1º NÍVEL
CARGO: DIRETORIA GERAL DE UNIDADE
ÁREA: Administração
RESPONSÁVEL DIRETO: Diretor Geral de Unidade
RESUMO DO CARGO:
Planejar, dirigir e responder pela gestão dos serviços de atendimento realizados na
Unidade. Estabelecer através das unidades integrantes da Diretoria, as atividades relacionadas
com recursos humanos, tesouraria, contabilidade e serviços administrativos em geral.
Assegurar condições de atendimento na Unidade, sem prejuízo da apuração penal ou civil,
assim como junto ao Centro de Vigilância Sanitária do Estado, dispondo para
isso dos meios adequados para o exercício desta gestão.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:

•

Dirigir, supervisionar e controlar a operacionalização dos serviços realizados na Unidade.

•

Viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas para a Gerência de Atendimento
Clínico, referente ao atendimento do paciente.
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e implementação das diretrizes e política de funcionamento dos serviços prestados e da
Unidade, objetivando um atendimento de qualidade, adequado e diferenciado ao usuário,

•

Promover e zelar pela qualidade do atendimento e dos serviços produzidos na Unidade.

•

Analisar e propor a aplicação de novos métodos e sistemas de trabalho, bem como
fiscalizar o cumprimento e resultados obtidos.

•

Propor programas e metas. para o desenvolvimento da Unidade, opinando sobre a
melhoria da funcionalidade das instalações existentes.

•

Convocar reuniões periódicas com os Gerentes subordinados, com vistas à discussão de
assuntos técnicos e administrativos das áreas e o estabelecimento de planos e normas de modo
a prestar adequado padrão de atendimento e resolutividade dos mesmos, analisando e
avaliando a qualidade dos serviços prestados ao usuário da Instituição.

•

Coordenar e orientar junto à área de Recursos Humanos, a execução do programa de
treinamento da equipe sob sua supervisão, o aprimoramento profissional: tanto tecnicamente
como no atendimento ao usuário.
Propor à DIRETORIA Executiva O planejamento estratégico ê a programação anual de
trabalho, assim como a especificação, e planejamento da implantação de sistemas funcionais,
gerenciais e administrativos da Instituição.
Executar outras atribuições correlatas, a critério do Corpo Diretivo do CEM.

INSTRUÇÃO:
Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:
Relativos as condições econômico/financeira da Unidade que possam prejudicar a
imagem da mesma, frente ao mercado de atuação.
ERROS:
Relativos a tomada de decisões que acarretem prejuízos financeiros ou técnicos para a
Instituição Executiva.
CONTATOS:
Internos: Gerências, Diretor Geral de Unidade, demais Gestores, Coordenações,
Supervisões, demais médicos e outros profissionais da Instituição.
Externos: outras Instituições e profissionais de saúde.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Curso Superior em Administração, Medicina.
Desejável Especialização em Administração Hospitalar.
Registro profissional no órgão de classe.
CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
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Desejável — Em Administração Hospitalar, experiencia em Gestão Unidade de Saúde
especializada em atendimento clinico ambulatorial e/ ou Gestão de laboratorios de Imagioalogia
e analises clinicas
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Desejável experiência em gerenciamento de serviços clínicos Hospitalares
ASPECTOS PESSOAIS PARA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO:
Visão de planejamento estratégico e situacional.
Visão de organização voltada para o geral e o detalhe.
Habilidade na condução de equipes.
Visão voltada para o acompanhamento e controle de processos.
Capacidade de trabalhar sob pressão.
Iniciativa e habilidade para administração de conflitos e resolução de problemas.
Visão e prática holística com relação à saúde.

2º NÍVEL
CARGO: DIRETORIA TÉCNICO
RESPONSÁVEL DIRETO: Diretoria Geral
RESUMO DO CARGO:
Dirigir e coordenar o Corpo Clínico e supervisionar a execução das atividades de
assistência médica da Unidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•
•
•
•
•

Dirigir e coordenar as atividades médicas do Corpo Clínico da Unidade, zelando
pela garantia do exercício da medicina, no atendimento aos pacientes.
Supervisionar a execução das atividades de médica desenvolvidas na Unidade,
envolvendo as condições materiais e humanas para a prestação dos serviços.
Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento do Corpo clínico.
Contribuir para o desempenho profissional adequados médicos40 Corpo Clínico
da Instituição.
Promover e colaborar com o aperfeiçoamento dós médicos e do pessoal técnico
da Instituição.
• Promover e estimular o ensino e a produção científica dentro da instituição:.
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•
•

Colaborar com a administração da Unidade visando à melhoria da assistência
prestada aos pacientes.
Pautar sua atuação em obediência ao Código de Ética Médica, aos Estatutos, ao
Regimento do Corpo Clínico e ao Regimento Interno da Unidade.

INSTRUÇÃO:
Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:
Relativos aos diagnósticos dos pacientes.
ERROS:
De natureza técnica relativa à conduta médica, vinculada ao CRM GO e CFM.
CONTATOS:
Internos: Diretores, Coordenações, Supervisores, demais médicos e outros profissionais
da Unidade.
Externos: CRM GO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, outras Instituições
e profissionais de saúde.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Curso Superior em Medicina, com Registro no CRM da região
CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
Básico em Informática (Windows — Word, Excel e Internet).
Básico em Inglês. (Desejável). Fluência verbal desenvolvida.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Profissional atuante junto a atividades voltadas para Diagnóstico por Imagem ASPECTOS
PESSOAIS PARA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO:
• Dinamismo.
• Planejamento e controle.
• Habilidade na condução de equipes.
• Percepção de planejamento estratégico e situacional.
• Capacidade de organização voltada para o geral e para o detalhe.
• Capacidade para o acompanhamento e controle de processos.
• Facilidade em manter relacionamento interpessoal, visando o respeito à pessoa
enquanto ser humano.
CARGO: DIRETORIA ASSISTENCIAL / ENFERMAGEM
RESPONSÁVEL DIRETO: Diretoria Geral
RESUMO DO CARGO:
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Dirigir e coordenar a Enfermagem, encarregada de planejar, organizar, dirigir e
supervisionar as atividades de enfermagem na assistência ao paciente nas áreas
preventiva e curativa, realizar e auxiliar pesquisas, colaborar com programas de ensino.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dirigir e coordenar as atividades de enfermagem da Unidade, zelando pela
garantia do exercício da enfermagem, no atendimento aos pacientes.
executar todas as atividades específicas e auxiliares da equipe de Enfermagem da
unidade POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE DE POSSE;
atender aos pacientes POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE através do
planejamento terapêutico de Enfermagem e das atividades auxiliares à equipe
multiprofissional; definir as atribuições de seu pessoal;
manter elevado padrão de Enfermagem, através do planejamento da assistência
humanizada, promovendo as condições necessárias para tal;
colaborar com as Comissões de Controle de Infecção de serviço de saúde (CCISS),
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de Qualidade,
Comissão de Padronização, e outras que vierem a existir, no planejamento e
implantação de ações;
colaborar com a formação de profissionais promovendo campo de estágio para
os alunos; realizar, estimular e colaborar em pesquisas na área da saúde;
participar dos programas e atividades da equipe multiprofissional da Unidade;
controlar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade;
controlar escalas de férias, plantões e outras atividades inerentes ao pessoal;
outras atividades correlatas.
Promover a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade;
Assistir ao paciente integralmente, atendendo-o em suas dimensões biológica,
psicológica e emocional, objetivando a sua mais breve recuperação e sua
reintegração social;
Promover continuamente a excelência da qualidade assistencial, estimulando a
equipe ao constante desenvolvimento técnico-científico, oferecendo condições
que viabilizem o crescimento integral de seu potencial, idade, pessoal e
profissional;
Propiciar ambiente harmonioso e produtivo que estimule o desenvolvimento do
trabalho interativo em equipe, garantindo a harmonia de objetivos e metas e o
comprometimento de todos na condução do sucesso;
Realizar e colaborar com os estudos e pesquisas desenvolvidas por profissionais
desta e de outras áreas, disponibilizando contribuições, conhecimentos e
auxiliando-os em suas necessidades;
Prestar colaboração e atender sempre que necessário às solicitações dos serviços
públicos ou privados de assistência à saúde;
Colaborar com as instituições educacionais na área de Enfermagem e outras
congêneres na formação de profissionais, viabilizando acesso ao
desenvolvimento de estágio em campo de trabalho, firmando compromisso
perante a comunidade, em atendimento ao seu papel quanto à responsabilidade
social e cidadania;
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•
•
•

Participar através de setor de competência do processo seletivo de profissional
para a Equipe de Enfermagem, através de planejamento e ações conjuntas com
departamento responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal;
Colaborar continuamente com os Sistemas de Gestão vigentes e demais serviços
para a melhoria na aplicação de métodos, práticas, otimização dos desempenhos
técnicos, administrativos e no alcance de melhores resultados;
Manter o trabalho norteado pelos preceitos e orientações contidas no código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN) e da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN).

A DIRETORIA de Enfermagem é composta por: unidade ambulatorial, núcleo do
controle do paciente e Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Assistência á
Saúde /SCIRAS
INSTRUÇÃO:
Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:
Relativos aos diagnósticos dos pacientes.
ERROS:
De natureza técnica relativa à conduta de enfermagem , vinculada ao COREN GO.
CONTATOS:
Internos: Diretores, Coordenações, Supervisores, demais profissionais da Unidade.
Externos: COREN GO Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, outras
Instituições e profissionais de saúde.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Curso Superior em Enfermagem, com Registro no COREN-GO da região
CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
Básico em Informática (Windows — Word, Excel e Internet).
Básico em Inglês. (Desejável). Fluência verbal desenvolvida.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
•

Atuação como enfermeiro em Instituições de Saúde, por peio menos seis meses.

•

Profissional atuante junto a atividades voltadas para Diagnóstico por Imagem

ASPECTOS PESSOAIS PARA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO:
•

Dinamismo e iniciativa

•

Habilidade na condução de equipes.

•

Habilidade para relacionamento pessoal em diferentes níveis,

•

Visão de planejamento estratégico e situacional.
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•

Visão de organização voltada para o geral e o detalhe.

•

Iniciativa para administração de conflitos solução de problemas

•

Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser
realizado, para prevenir complicações e intercorrências.

•

Emitir os laudos dos exames realizados.

•

Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas e enviadas ao superior imediato
para análise e posterior encaminhamento à Diretoria Geral da Unidade.

•

Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas, rotinas, regulamentos e dos
Regimentos do Corpo Clínico e Interno da Unidade de Saúde

•

Executar outras atribuições correlatas, a critério do superior imediato.

•

Habilidade em orientar e esclarecer.

CARGO: DIRETORIA ADMINISTRATIVO
RÉSPONSÁVEL DIRETO: Diretor Geral
RESUMO DO CARGO:
Coordenar e executar, através das equipes específicas, as atividades relacionadas com,
tesouraria, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, RH, ouvidoria, hotelaria,
manutenção, compras e TI, almoxarifado, controle patrimonial.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades da área financeira e
administrativa em geral, assegurando o funcionamento harmonioso.de todas as áreas e
serviços integrantes de sua estrutura funcional básica, em:açã0 conjunta com os demais
Gestores, e em rigorosa obediência às decisões fixadas pelo Conselho de Administração.
Participar, juntamente com o Diretor Geral, e execução dos planos e projetos relacionados
com a Unidade.
Formular, incrementar, controlar. e avaliar, as ações e. os Serviços relacionados à sua área
de atuação, observando 1 0s princípios moralidade, transparência, impessoalidade,
legalidade e eficiência.
Assistir o Diretor Geral, em assuntos financeiros e administrativos relacionados com os
objetivos da Unidade, em particular, nos de natureza econômica elou financeira.
Apresentar à Diretoria Geral, para apreciação e encaminhamento, os resultados financeiros
devidamente contabilizados.
Encaminhar anualmente, através da Diretoria Geral, o balanço bem como os demais
demonstrativos financeiros e contábeis, para a Gestão Superior do INSTITUTO CEM.
Propor à Diretoria Geral o planejamento estratégico e a programação anual de trabalho,
assim como a especificação e o planejamento da implantação de sistemas funcionais e
gerenciais da Instituição através de TI.
Submeter à aprovação do Diretor Geral a aquisição de materiais de consumo, bens
patrimoniais e a contratação de serviços de terceiros.
Outras atividades afins.
INSTRUÇÃO:
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Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:
Relativos a informações econômico/financeiras que possam comprometer o desempenho
da Instituição frente ao mercado.

ERROS:
Relativos à tomada de decisões que acarretem prejuízos financeiros ou técnicos para a
Instituição.
Relativos a não observância de diretrizes emanadas da Diretoria Geral.
CONTATOS:
Internos: Diretor Geral, Gerentes, Coordenadores e Supervisores.
Externos: fornecedores, Instituições similares, prestadores de serviços e Instituições
Públicas.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Graduação em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.
Curso de especialização em Administração Hospitalar, preferencialmente, programas de
qualidade, etc.

Diretoria enfermagem
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
• Planejar, organizar, dirigir e avaliar o Serviço de Enfermagem.
• Organizar, orientar, supervisionar e avaliar as atividades de enfermagem.
• Definir quadro de pessoal necessário para o adequado funcionamento de cada
serviço de enfermagem
• Distribuir os Enfermeiros e Técnicos de enfermagem de acordo com suas
atribuições.
• Participar do processo de seleção do pessoal de enfermagem.
• Realizar avaliações de desempenho dos profissionais de enfermagem, em
conjunto com os coordenadores de áreas.
• Elaborar escala de férias anuais dos profissionais de enfermagem, em conjunto
com os coordenadores de áreas.
• Definir o regime de trabalho mais adequado para as necessidades da Unidade,
de acordo com a legislação vigente.
• Elaborar normas e rotinas para o serviço de enfermagem.
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• Promover e colaborar com o aperfeiçoamento técnico do corpo de
enfermagem, com vistas à qualificação do cuidado.
• Cooperar no planejamento, avaliação dos programas de educação em serviço,
específicos de enfermagem e de outras áreas
• Desenvolver atividades de estudos e pesquisas em assuntos de enfermagem.
• Promover e assegurar condições necessária para os profissionais de
enfermagem desempenhar com qualidade suas funções.
• Promover reuniões Periódicas com a equipe de enfermagem. Apresentar
relatório periódico, das atividades da Coordenação de Enfermagem à Diretoria Técnica.
• Representar junto à administração e outros órgão Oficiais, a Coordenação da
Enfermagem, quando solicitado.
• Responder perante o Conselho Regional de Enfermagem, seção Goiás, pelo
cumprimento dos princípios éticos de enfermagem, na Instituição.
• Cumprir e fazer cumprir normas e regulamentos da Unidade.
INSTRUÇÃO:
Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:
Relativo aos diagnósticos dos pacientes.
Relativos a colaboradores.
ERROS:
Decisões inadequadas na gestão comprometendo a imagem: do Serviço de Enfermagem
e da Instituição, por consequência.
CONTATOS:
Internos: Diretores, coordenadores e demais profissionais da Unidade.
Externos: COREN, ABEN, sindicato, Universidades, outras instituições e profissionais de
saúde, representantes de produtos médico Hospitalares.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Graduação em Enfermagem. Registro no COREN da região
CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
Administração Hospitalar elou de Sistemas de Saúde.
Capacitação em Sistematização da Assistência de Enfermagem
Informática
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
• Mínimo de seis meses em chefia de serviços na área Hospitalar.
• Atuação como enfermeiro em Instituições de Saúde, por peio menos seis
meses.
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• ASPECTOS PESSOAIS PARA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO: Dinamismo e iniciativa
• Habilidade na condução de equipes.
• Habilidade para relacionamento pessoal em diferentes níveis,
• Visão de planejamento estratégico e situacional.
• Visão de organização voltada para o geral e o detalhe.
• Iniciativa para administração de conflitos solução de problemas
• Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a
ser realizado, para prevenir complicações e intercorrências.
• Emitir os laudos dos exames realizados.
• Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas e enviadas ao superior
imediato para análise e posterior encaminhamento à Diretoria Geral da Unidade.
• Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas, rotinas, regulamentos e dos
Regimentos do Corpo Clínico e Interno da Unidade de Saúde
• Executar outras atribuições correlatas, a critério do superior imediato.
• Habilidade em orientar e esclarecer.
CARGO: DIRETORIA FINANCEIRA
RÉSPONSÁVEL DIRETO: Diretoria Geral da Unidade
RESUMO DO CARGO:
A Diretoria Financeira está subordinada a Diretoria geral e exerce a função de
planejamento, execução e supervisão, das atividades financeiras da unidade Policlínica Regional
– Unidade de Posse, sendo composta pelas áreas da: Contabilidade, Gestão De Custos, Prestação
De Contas E Auditoria.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
A diretoria Financeira exerce a atividade da identificação, a análise e a correção dos
pontos críticos e de possíveis não conformidades que vierem a ocorrer em cada etapa do
processo de trabalho e ainda possibilitará aos gestores uma visão global e ao mesmo tempo
detalhada da estrutura funcional e organizacional, propiciando uma base para a realização de
um planejamento adequado de um programa de capacitação técnica-científica e humanitária.
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades da área financeira
e administrativa em geral, assegurando o funcionamento harmonioso.de todas as áreas e
serviços integrantes de sua estrutura funcional básica, em: ação conjunta com os demais
Gestores, e em rigorosa obediência às decisões fixadas pelo Conselho de Administração.
•
•

Participar, juntamente com o Diretor Geral, e execução dos planos e projetos relacionados
com a Unidade.
Formular, incrementar, controlar. e avaliar, as ações e. os Serviços relacionados à sua área
de atuação, observando 1 0s princípios moralidade, transparência, impessoalidade,
legalidade e eficiência.
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Proposta Policlínica Regional

•
•
•
•

•
•

Assistir o Diretor Geral, em assuntos financeiros e administrativos relacionados com os
objetivos da Unidade, em particular, nos de natureza econômica elou financeira.
Apresentar à Diretoria Geral, para apreciação e encaminhamento, os resultados financeiros
devidamente contabilizados.
Encaminhar anualmente, através da Diretoria Geral, o balanço bem como os demais
demonstrativos financeiros e contábeis, para a Gestão Superior do INSTITUTO CEM.
Propor à Diretoria Geral o planejamento estratégico e a programação anual de trabalho,
assim como a especificação e o planejamento da implantação de sistemas funcionais e
gerenciais da Instituição através de TI.
Submeter à aprovação do Diretor Geral a aquisição de materiais de consumo, bens
patrimoniais e a contratação de serviços de terceiros.
Outras atividades afins.
INSTRUÇÃO:
Nível Superior.
DADOS CONFIDENCIAIS:

Relativos a informações econômico/financeiras que possam comprometer o desempenho
da Instituição frente ao mercado.
ERROS:
Relativos à tomada de decisões que acarretem prejuízos financeiros ou técnicos para a
Instituição.
Relativos a não observância de diretrizes emanadas da Diretoria Geral.
CONTATOS:
Internos: Diretor Geral, Gerentes, Coordenadores e Supervisores.
Externos: fornecedores, Instituições similares, prestadores de serviços e Instituições
Públicas.
FORMAÇÃO ESCOLAR:
Graduação em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.
Curso de especialização em Administração Hospitalar, preferencialmente, programas de
qualidade, etc.
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Proposta Policlínica Regional

Apresentação da titulação de
especialistas em administração
Policlínica dos membros da diretoria e
coordenações:
Apresentação da titulação de especialistas em administração Policlínica dos membros
da diretoria e coordenações.
-
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Anexo Protocolos de enfermagem
nas áreas de central de esterilização e
laboratório
As linhas de cuidados são “conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao
enfrentamento de determinado risco, agravo ou condições específicas do ciclo de vida, a ser
ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde, com base em protocolos clínicos”.
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1.1
Anexo Protocolos de enfermagem nas áreas de central de
esterilização e laboratório
Os Protocolos Operacionais Padrão – POP’s constituem importante ferramenta para
organização do Serviço de Enfermagem nas diversas áreas de atuação. Eles permitem que os
procedimentos sejam padronizados, sistematizados e organizados passo à passo, de forma que
os profissionais dispõem de um roteiro que lhes auxilia nas tarefas diárias. Eles são ainda,
instrumento valioso no treinamento de profissionais recém admitidos.
Nossa proposta de POP’s foi elaborada pela Equipe de Multidisciplinar que compõe o
Núcleo de Qualidade do Instituto CEM com base nas diretrizes e normatizações do MS,
Conselhos de Classe e Associações de Especialistas. Ressaltamos que todos os Protocolos serão
revisados e adequados à realidade dos Serviços da Policlínica, no primeiro trimestre de vigência
do contrato.
Os Protocolos Assistenciais utilizados pelo INSTITUTO CEM baseiam-se nos protocolos
divulgados pelo Ministério da Saúde, entre outros, aqueles citados e atualizados pelas
sociedades de especialidade,
Cada sociedade de especialidade médica divulga, periodicamente, novos protocolos que
passam a serem os utilizados pela comunidade médica e hospitalar no Brasil.
Ainda assim, é necessário, periodicamente, atualizá-los conforme a evolução da medicina
ocorre nas diversas especialidades em termos de materiais, medicamentos, técnicas cirúrgicas
etc.
De toda a forma, para efeito da presente proposta, entendemos que a apresentação dos
protocolos assistenciais abaixo relacionados, e indicados para cada unidade de saúde, cobrem
todo o espectro de clínicas e atende aos requisitos do edital
Os protocolos clínicos são apresentados de acordo com as características dos serviços
implementados nas unidades assistenciais abaixo relacionadas:
Nos casos de indicação de exames e / ou procedimentos para os quais a unidade não
esteja equipada, serão feitos acordos com Serviços Públicos, Entidades Filantrópicas ou
Instituições Privadas que façam atendimento SUS, no sentido de atender à recomendação do
protocolo técnico e agilizar o atendimento dos pacientes atendidos na Unidade Assistencial.

1.1.1 Rotinas Operacionais para Ambulatório
1.1.1.1

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório

POP

Númer

Páginas

o
PROCEDIMENT
O OPERACIONAL
o
PADRÃO

Revisã

Data

1

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório
Quem

Enfermeiro

Onde

Ambulatório

Quando

Segunda a Sexta das 07 às 19h
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1.
Visualizar o livro de ocorrências de Enfermeiros e Tec. De
Descriçã
Enfermagem;
o do
2.
Realizar a distribuição diária das Tec. de Enfermagem e dos
Procedimento
médicos por sala de atendimento;
3.
Verificar se os consultórios médicos estão organizados para
início dos atendimentos;
4.
Realizar o provimento de matérias, fazer a solicitação,
encaminhar para almoxarifado e farmácia;
5.
Garantir que a estrutura física e os equipamentos do
Ambulatório estejam em pleno funcionamento, conforme a necessidade do
setor e quando necessário, solicitar o serviço de manutenção;
6.
Receber as solicitações de interconsultas dos pacientes
internados e entregar ao médico especialista no ambulatório diariamente
para que ele faça a avaliação no leito do paciente;
7.
Receber e anexar aos prontuários os exames laboratoriais e
ECG realizados;
8.
Admitir o paciente junto com o médico, fazer histórico de
Enfermagem de admissão e junto com o Tec. de Enfermagem puncionar
acesso venoso, administrar medicações, fazer curativo, trocar dispositivos
quando necessário.
9.
Supervisionar e colaborar com os Tec. de Enfermagem nos
atendimentos ao paciente e organização das salas;
10.
Realizar o registro no livro de ocorrências no final do dia.
Deve ser informado: funcionários presentes ou faltosos, intercorrências,
observações pertinentes e pendências a serem solucionadas no dia
seguinte;
11.
Trancar todas as salas e deixar a chave na portaria.
OBS.: O Enfermeiro do Ambulatório, além de prestar assistência
direta ao paciente, deve intermediar a relação entre paciente, equipe
médica e demais setores do Hospital, com resolutividade.

Elaborad
o por:

Aprovado por:

POP
PROCEDIMENT
O OPERACIONAL
PADRÃO

Númer

Página
s

Revisã

Data

o

1

o

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório
Quem

Tec. De Enfermagem

Onde

Ambulatório

Quando

Segunda a Sexta das 07 às 19h
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Condições
Necessárias
1. Seguir a distribuição diária dos Tec. de Enfermagem por salas de atendimento;
Descrição
2. Receber dos funcionários da marcação os prontuários e cartões dos pacientes já
do Procedimento
separados por especialidades e por ordem de chegada;
3. O Tec. de Enfermagem responsável pelo acolhimento deve recepcionar todos os
pacientes, verificar PA de todos a serem atendidos e registrá-la em prontuário antes
da consulta médica (Quando PA alterada, sinalizar o médico ou enfermeira), sanar
dúvidas dos pacientes relacionadas ao atendimento ambulatorial;
4. Os Tec. de Enfermagem que estiverem auxiliando os médicos nos consultórios
devem organizar as salas antes do atendimento (verificar se estão limpas, com
material para curativos e impressos em quantidade suficiente, pasta de CID
disponível, etc.);
5. Durante as consultas deve auxiliar o médico nos procedimentos, realizar curativos,
retirar pontos, registrar todos os procedimentos realizados, verificar se o médico
preencheu devidamente as solicitações de internamento e de cirurgia, orientar o
paciente de acordo com o encaminhamento do médico, se remarcação de consulta
direcioná-lo para a recepção ou para o Internamento, se programada cirurgia
direcioná-lo para sala do Enfermeiro;
6. Após as consultas deixar salas limpas e organizadas. Acionar o funcionário da
higienização;
7. Recolher todos os prontuários e devolvê-los ao setor de Marcação de consultas que
irá encaminhá-los para o SAME. Em cada prontuário deve constar: Evolução
médica, anotações de Enfermagem e formulário de produção ambulatorial;
8. Realizar o provimento de matérias para o dia seguinte e informar material
necessário para reposição para enfermeira solicitar;
9. No final do dia, encaminhar os KITs de curativo usados para o CME.
10. Á partir das 18h, formar KIT’s de impressos para o dia seguinte e organizar salas.

Elaborado
por:

1.1.1.2

Aprovado por:

Recepção Do Paciente Para Abertura De Ficha

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

POP.1
Emissão

AMBULATÓRIO

Revisão
RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA ABERTURA DE FICHA
Executante

No Data:

Auxiliar administrativo.
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Resultados esperados
Atendimento ágil e eficiente.

Recursos Necessários
Terminal de computador

Atividades
Receber o paciente;
Perguntar ao paciente qual a especialidade e / ou atendimento;
Conferir documentação e marcação a consulta / exame / procedimento;
Pedir ao paciente que sente e aguarde ser chamado pelo para a sala.
Cuidados
Ser atenciosa com o paciente.

Ações em caso de não conformidade
Se o paciente manifestar dúvidas quanto ao exame que vai realizar, solicitar que o mesmo
aguarde, pois o médico e/ou o técnico irá explicar como é o procedimento.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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1.1.1.3 Recebimento Das Solicitações De Exames E Pequenos Procedimentos

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

POP.2
Emissão

AMBULATÓRIO

Revisão
RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E PEQUENOS
PROCEDIMENTOS
Executante

No
:

Data:

Auxiliar administrativa.

Resultados esperados
Assegurar que as solicitações foram preenchidas devidamente.

Recursos Necessários
Guias com solicitação de exames.

Atividades
Receber a planilha de agendamento de exames e de pequenos procedimentos;
Conferir as solicitações;
Lançar no sistema todas as planilhas.
Cuidados
Guias preenchidas e assinadas pelo médico solicitante.

Ações em caso de não conformidade
Nos casos de solicitações que não estão preenchidas e assinadas corretamente, comunicar a chefia
imediata para providências.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
INSTITUTO CEM
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1.1.1.4 Checagem De Sala De Consulta / Procedimento
CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.3

Emissão

AMBULATÓRIO

CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de Enfermagem.

Resultados esperados
Garantir que a sala está em perfeitas condições para a realização de consultas ou
procedimentos.

Recursos Necessários
CheckList para conferência

Atividades
Verificar mobiliário da Sala
Verificar equipamentos e insumos pertinentes à especialidade
Verificar itens de higiene e limpeza
Repor os consumíveis
Remover itens descartados
Cuidados
Nunca chamar o paciente sem antes verificar a sala;
Ações em caso de não conformidade
Qualquer problema que surja comunicar à enfermeira chefe da unidade para que tome as
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ações corretivas necessárias

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação:

Assinatura
representante

INSTITUTO CEM
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1.1.2 Protocolos Operacionais: Centro de Material Esterilizado
POP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

Número

Página

Revisão

Data

Procedimento: Recebimento de Artigos Sujos no CME
- Técnicos de Enfermagem (do CME e das unidades)
Quem
- Enfermeira do CME
Onde

- CME e unidades

Quando

- Ao receber materiais sujos no CME
- Impresso de Recebimento/Devolução de Artigos
Condições
- Luvas de procedimento não estéril
Necessárias
- Caixa plástica com tampa
- Saco plástico
- Máscara
- Recolher os artigos sujos, conferir o número de peças
Descrição
- Separar artigos por tipo: instrumental pesado, material
do Procedimento
respiratório, elétricos, vidros e delicados
- Acondicionar em caixa plástica com tampa, lavar as mãos e
registrar em ocorrência
- Encaminhar para o expurgo do CME
- Assinar legível no ato da entrega do material
- Receber artigos sujos, conferir a quantidade de peças e
conferir com a identificação
- Lavar as mãos
- Separar os artigos por tipo e método de limpeza, reservando
os delicados
- Iniciar o processo de limpeza o mais rápido possível

Resultado
Esperado

- Receber os artigos sujos de forma segura, controlada e com
qualidade
- Separar os artigos por tipo antes da limpeza

- Em caso de não conformidade com os artigos (presença de
Em Caso de
perfuro
cortante, falta de peças, incompleto ou quebrado) comunicar
Anormalidade
a enfermeira e registrar em ocorrência

Elaborado por:

Aprovado por:

Número
INSTITUTO CEM
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POP

Revisão

Data

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Limpeza Manual de Artigos Sujos no CME
Quem

Onde
Quando
Condições
Necessárias

Descrição do
Procedimento

Resultado
Esperado

- Técnicos de enfermagem do CME
- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais consignados
- Enfermeira do CME
- Sala de limpeza do CME
- Ao receber materiais sujos no CME
- Escovas de cerdas de dimensões e diâmetros variados
- Solução de limpeza padronizada
- Esponjas
- Caixas plásticas para solução de limpeza
- Pistolas de água com bicos adaptáveis e seringas
- EPIs: Avental impermeável, óculos de proteção, gorro, sapato
fechado antiderrapante, luvas de borracha, protetor auricular, máscara e
óculos
- Preparar solução de limpeza de acordo com a recomendação do
fabricante, datando e assinando em local visível, observando sempre a
necessidade de troca,
- Lavas as escovas reutilizáveis a cada período, observando as condições
de uso
- Receber e separar os artigos de acordo com o padrão
- Fazer limpeza prévia no instrumental com jatos de água para a retirada
de matéria orgânica, caso necessário,
- Imergir os artigos na solução de limpeza padronizada, observando se
todos os espaços estão preenchidos, pelo tempo recomendado pelo
fabricante,
- Friccionar os instrumentos sob água, para evitar aerossóis de
microorganismos
- Nos tubulares utilizar preferencialmente pistola com jatos de água
quente ou seringa para retirada de sujidade interna
- Nos artigos elétricos, a limpeza deve ser feita com compressas
embebidas na solução de limpeza com posterior limpeza com compressa
úmida por, no mínimo, duas vezes. Não submergir
- Fazer o último enxágue em água desmineralizada, deionizada ou de
osmose reversa
- Remover contaminantes orgânicos e inorgânicos
- Remover a sujidade visível dos artigos
- Reduzir a carga microbiana natural dos artigos
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Em Caso de
Anormalidade

- Em caso de não conformidade com os artigos (presença de perfuro
cortante, falta de peças, incompleto ou quebrado) ou de acidente de
trabalho, comunicar a enfermeira e registrar em ocorrência.

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Secagem dos Artigos após Limpeza Manual
Quem

Onde
Quando

- Técnicos de enfermagem do CME
- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais consignados
- Enfermeira do CME
- Sala de preparo do CME
- Após realizar limpeza manual dos artigos

- Pistola de ar comprimido
- Campos de algodão
- Óculos de proteção
- Máscara
- Protetor auricular
- Luvas de procedimento não estéril
- Secar os instrumentos com compressa limpa ou pistola de ar
Descrição do
comprimido, observando a presença de sujidade
Procedimento
- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos
- Separar artigos defeituosos, identificando com uma fita o tipo de
defeito e a data
- Lubrificar artigos quando necessário
- Secar os artigos tubulares com ar comprimido, protegendo o local de
saída de ar com uma compressa ou gaze para evitar aerossóis de
microorganismos e observar o nível de limpeza
- Secar os artigos delicados com compressa, cuidadosamente,
protegendo as pontas, quando houver
- Secar os artigos de assistência respiratória com compressa ou ar
comprimido
- Conferir novamente o quantitativo de peças
- Separar por tipo de acordo com o padrão de preparo e encaminhar
para a área de preparo e embalagem
Condições
Necessárias
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Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Secar os artigos limpos de forma segura e com qualidade
- Se o artigo apresentar sujidade deve ser realizado novamente o
processo de limpeza do mesmo
- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Desinfecção de Artigos não críticos com álcool a 70%

Quem
Onde
Quando
Condições
Necessárias
Descrição do
Procedimento

- Técnicos de enfermagem do CME e do centro cirúrgico
- Enfermeira do CME
- Sala de preparo do CME ou do centro cirúrgico
- Após realizar limpeza manual dos artigos
- Compressa não estéril
- Álcool a 70%
- Luvas de procedimento não estéril
- Secar o material
- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos
- Conferir novamente o quantitativo de peças
- Aplicar álcool a 70% em toda superfície do material com uma
compressa não estéril
- Após a desinfecção com álcool, separar, identificar, embalar e
armazenar em local adequado

Resultado
Esperado

- Realizar desinfecção de artigos não críticos com álcool a 70% de forma
segura e com qualidade

Em Caso de
Anormalidade

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis
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Elaborado por:

Aprovado por:

POP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

Número

Página

Revisão

Data

Procedimento: Preparo de instrumental cirúrgico
Quem

Onde
Quando

- Técnicos de enfermagem do CME
- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais consignados
- Enfermeira do CME
- Sala de preparo do CME
- Após realizar limpeza dos artigos

- Tecido de algodão e papel grau cirúrgico
- Integradores químicos
- Fita adesiva branca e fita teste para autoclave
- Compressa não estéril
- Luvas de procedimento não estéril
- Lavas as mãos
Descrição do
- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos
Procedimento
- Separar e conferir as pinças e instrumentos conforme a caixa a ser
preparada e conferir novamente o quantitativo de peças
- Montar as caixas e pacotes
- Enrolar caixas e instrumentos densos e pesados com tecido de
campo duplo de acordo com o tamanho, demais pacotes podem ser feitos no
papel grau cirúrgico
- Caixas e bandejas devem ser forradas com tecido de algodão ou
compressas não estéreis de acordo com as dimensões do pacote
- Se houver instrumental com ponta que possa romper o papel grau,
fazer embalagem dupla de papel grau cirúrgico
- Colocar um integrador químico em cada pacote de instrumental,
exceto em pacotes pequenos
- Fechar as caixas com tecidos e com fita branca adesiva e fita teste
para autoclave. Todos os pacotes devem estar identificados com nome da
caixa, quantidade de peças, cor da marcação do instrumental, nome do
cirurgião (quando for o caso), data de preparo e de validade, ciclo de
esterilização da autoclave e o nome de quem preparou a caixa
- Instrumental embalado e esterilizado em tecido de algodão tem
validade de 07 dias
Condições
Necessárias
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- Instrumental embalado e esterilizado em papel grau tem validade de
03 meses
- Encaminhar para a esterilização em autoclave

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada
de providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Preparo de material de consumo (compressas, ataduras, faixas de Smarch,
algodão ortopédico e malha tubular)
Quem
Onde
Quando

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
- Sala de preparo do CME
- Após receber material do almoxarifado ou da sala de limpeza (apenas
no caso da faixa de Smarch)
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- Papel grau cirúrgico
- Atadura não estéril
- Faixa de Smarch
- Malhar tubular
- Algodão ortopédico
- Compressa não estéril
- Luvas de procedimento não estéril
- Lavas as mãos
Descrição do
- Retirar os produtos das embalagens originais
Procedimento
- Inspecionar a funcionalidade e qualidade do material
- Separar material não adequado para esterilização
- Montar kits com 05 compressas para formar um pacote e embalar
em papel grau
- Preparar a malha tubular, cortando um tamanho de
aproximadamente 01 metro e meio, enrolar e deixar pontas livres e de fácil
acesso
- Testar funcionalidade da faixa de Smarch em caso de
reprocessamento, enrolar a faixa e embalar com uma gaze para manter a
faixa enrolada - Montar pacotes individuais de atadura, malha tubular,
algodão ortopédico e faixa de Smarch no papel grau
- Todos os pacotes devem estar identificados com data de preparo e
de validade, ciclo de esterilização da autoclave e o nome de quem preparou
o pacote
- Encaminhar para a esterilização em autoclave
- Encaminhar compressas não adequadas para esterilização para sala
de limpeza
Condições
Necessárias

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Preparo adequado e seguro do material de consumo

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada
de providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO

Preparo de material termossensível para ser encaminhado para empresa de esterilização externa

Quem

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2012

Onde
Quando
Condições
Necessárias
Descrição do
Procedimento

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Sala de preparo do CME
- Após receber material da sala de limpeza
- Impresso de encaminhamento do material
- Sacos plásticos
- Lavas as mãos
- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos
- Separar e conferir os instrumentos
- Conferir novamente o quantitativo de peças
- Separar e embalar em sacos plásticos o material a ser encaminhado
- Identificar em impresso próprio o material a ser encaminhado e sua
quantidade
- Encaminhar para a esterilização externa
- Materiais a serem encaminhados: canetas de bisturi, umidificador,
cânula de Guedel, material de fisioterapia respiratória, ambú, cabo de fibra
ótica, ótica, pinças e instrumentos de artroscopia, cabo de Shaver, ponteira
de radio frequência, bateria de trépano ortopédico e lâminas de Shaver (que
só devem ser reprocessadas no máximo 3 vezes).

- Preparo e encaminhamento adequado do material a ser esterilizado
externamente
- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

Número

Página

Revisão

Data

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado
Quem

Onde

- Técnicos de enfermagem do CME
- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais consignados
- Enfermeira do CME
- Sala de preparo do CME
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Quando

- Após recebimento de material limpo ou após realizar limpeza dos
artigos
- Tecido de algodão e papel grau cirúrgico
Condições
- Integradores químicos
Necessárias
- Fita adesiva branca e fita teste para autoclave
- Compressa não estéril e luvas de procedimento não estéril
- Protocolo de recebimento e retirada de material do cirurgião e consignado
- Lavas as mãos
Descrição do
- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos
Procedimento
- Separar e conferir as pinças e instrumentos conforme a caixa a ser
preparada
- Montar as caixas e pacotes
- Enrolar caixas e instrumentos densos e pesados com tecido de campo
duplo de acordo com o tamanho
- Demais pacotes podem ser feitos no papel grau
- Caixas e bandejas devem ser forradas com tecido de algodão ou
compressas não estéreis de acordo com as dimensões do pacote
- Se houver instrumental com ponta que possa romper o papel grau,
fazer embalagem dupla de papel grau
- Colocar um integrador químico em cada pacote de instrumental,
exceto em pacotes pequenos
- Fechar as caixas com tecidos e com fita branca adesiva e fita teste
para autoclave
- Todos os pacotes devem estar identificados com nome da caixa,
quantidade de peças, cor da marcação do instrumental, nome do cirurgião
(quando for o caso), data de preparo e de validade, ciclo de esterilização da
autoclave e o nome de quem preparou a caixa
- Toda movimentação (recebimento e retirada) deve ser registrado em
protocolo
- Encaminhar para a esterilização em autoclave
Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Arrumação de Carga para Esterilização a Vapor
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Quem

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME

Onde

- Sala de esterilização do CME

Quando

- Após o preparo do material

- Caixas, bandejas e outros artigos devidamente embalados
- Rack com cestos aramados e carrinho da Autoclave
- Impresso de Controle de Cargas das Autoclaves
- Impresso de Monitorização da Esterilização
- Caneta
- Luvas protetoras
- Lavas as mãos
Descrição do
- Checar identificação dos pacotes
Procedimento
- Utilizar somente 80% da capacidade da câmara interna, para facilitar
a circulação do vapor entre os pacotes, estando estes a pelo menos 2,5 cm
de distância uns dos outros
- Não permitir que os pacotes toquem as paredes, piso ou teto da
Autoclave - Organizar a carga com pacotes de maior tamanho na parte
inferior do rack e os mais leves na parte superior
- Posicionar bacias, frascos, cubas e outros artigos que tenham
concavidade com abertura voltada para baixo, para facilitar escoamento de
condensado - Quando for carga de material implantável, posicionar o teste
desafio na direção do dreno da Autoclave
- Registrar todos os ciclos nos impressos próprios de controle e
monitorização
Condições
Necessárias

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Esterilização efetiva e segura em Autoclave

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP
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PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Teste biológico e Teste biológico Desafio
Quem

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
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Onde
Quando
Condições
Necessárias

Descrição do
Procedimento

- Sala de esterilização do CME
- Primeiro ciclo de esterilização do dia e ciclos de material implantável
- Pacote Pronto de teste biológico
- Ampola de controle do teste biológico
- Incubadora
- Cesto Inox
- Impresso de registro do teste biológico
- Luvas de proteção
- Identificar o teste biológico colocando o número da Autoclave e data
- Posicionar o cesto inox no local mais próximo do dreno
- Realizar o ciclo normalmente
- Retirar o pacote pronto após resfriamento
- Abrir o pacote, retirar a ampola do teste, incubar junto com a ampola
piloto - Retirar o indicador químico e registrar no impresso próprio,
identificando a carga
- Após incubação, registrar o resultado na folha de monitoramento
- O teste biológico deve ser realizado sempre na primeira carga do dia e
nas cargas de material implantável
- Liberar a carga após a leitura do resultado do teste, que acontece após 3
horas de incubação das ampolas

Resultado
Esperado

- Teste biológico e teste biológico desafio realizado com segurança e
resultado satisfatório

Em Caso de
Anormalidade

- Em caso de resultado não satisfatório, comunicar imediatamente a
Enfermeira e não realizar nenhum ciclo na Autoclave

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Teste Bowie & Dick
Quem
Onde

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
- Sala de esterilização do CME
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Quando
Condições
Necessárias

Descrição do
Procedimento

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Ciclo antes da primeira carga de esterilização do dia
- Pacote Pronto de teste B&D
- Cesto Inox
- Impresso de registro do teste B&D
- Luvas de proteção
- Identificar o teste B&D colocando o número da Autoclave e data
- Colocar o pacote pronto de teste B&D no cesto inox
- Posicionar o cesto inox no local mais próximo do dreno e com a
Autoclave vazia
- Realizar o ciclo programado a 134º C por 3,5 minutos sem o processo de
secagem
- Retirar o pacote pronto após resfriamento
- Abrir o pacote, retirar a folha de teste B&D, verificando se o resultado foi
satisfatório ou não
- Registrar o resultado na folha de monitoramento e na ocorrência
- Complementar os dados de identificação na folha de monitoramento
- Teste Bowie & Dick realizado com segurança e resultado satisfatório

- Em caso de resultado não satisfatório, comunicar imediatamente a
Enfermeira e não realizar nenhum ciclo na Autoclave

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Manuseio da Autoclave SERCON (autoclave 01)
Quem
Onde
Quando
Condições
Necessárias

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
- Sala de esterilização do CME
- Manuseio da Autoclave 01
- Luvas de proteção
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Descrição do
Procedimento

- Abrir manualmente a porta da autoclave até o final permitindo que o
SENSOR DE PORTA ABERTA que fica na parte inferior do equipamento
identifique o início do processo
- Montar a carga conforme necessidade do setor
- Fechar a porta manualmente até vedar totalmente a porta, permitindo
que o
SENSOR DE PORTA FECHADA identifique essa etapa
- Selecionar no painel o comando PORTA, em seguida o comando FECHAR
e em seguida o comando OK
- Aguardar aproximadamente 15 segundos para o ponteiro de PRESSÃO
DE AR NA REDE e o ponteiro de AR NA GUARNIÇÃO NA PORTA subirem até
atingir calibração. Observar neste momento um disparo (um som) de

•

IMPACTO na porta
- Em seguida selecionar o ciclo desejado:
06 para Instrumental (tempo de esterilização: 05 mim; temperatura:

•

134ºC e tempo de secagem: 20 mim)
10 para Bowie & Dick (tempo de esterilização: 04 mim; temperatura:

134ºC e tempo de secagem: 01 mim)
• 11 para carga Mista (tempo de esterilização: 05 mim; temperatura:
134ºC e tempo de secagem: 15 mim)
- Seleciona o comando PARTIDA
- Todos os ciclos operam com o seguinte: tempo de vácuo: 10 segundos e
número de pulsos de vácuo: 04 pulsos
- Ao término do ciclo, é dado um alarme sonoro e visual, e o operador
deverá acionar o comando OK
- Esperar alguns segundos e abrir até o meio da porta
- Retirar o material esterilizado com segurança
Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Manuseio seguro da Autoclave

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número

Página

PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
Procedimento: Manuseio da Autoclave CISA (autoclave 02)
Quem

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
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Onde
Quando
Condições
Necessárias
Descrição do
Procedimento

- Sala de esterilização do CME
- Manuseio da Autoclave 02

- Luvas de proteção
- Ligar a autoclave ativando o botão LIGA-DESLIGA (ON/OFF)
- Abrir a porta pressionando uma vez o comando ABRE PORTA
- Carregar a autoclave manualmente ou através de carro interno, com o
material a ser esterilizado
- Aguardar a pressão na câmara externa atingir 2,0 (JAQUETA)
- Fechar a porta pressionando e segurando o comando FECHAR PORTA até
que a porta feche totalmente
- Selecionar o comando INICIAR CICLO
- Escolher entre as opções: B&D, TECIDOS ou INSTRUMENTOS
- Após a seleção de um dos ciclos, pressionar o botão INICIAR para
continuar, aparecerá a tela de INSERÇÃO DE CÒDIGO DO OPERADOR,
selecionar 1111 e confirmar o código apertando ENTER - Selecionar o tipo
de carga padronizando como CESTOS
- Selecionar o botão INICIAR
- Após iniciar o ciclo aparecerá uma tela mostrando as fases do ciclo de
esterilização
- Se o ciclo for encerrado regularmente, será disposta a tela de FIM DE
CICLO
- Deve ser apertado em qualquer ponto da tela para retorno ao menu
principal e selecionar ABRE PORTA
- Ao término da esterilização é dado um alarme sonoro e visual
- Aguardar alguns segundo e abrir a porta
- Retirar o material esterilizado com segurança

Resultado
Esperado
Em Caso de
Anormalidade

- Manuseio seguro da Autoclave CISA

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:

POP

Número
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PROCEDIMENTO

Revisão

Data

OPERACIONAL
PADRÃO
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Procedimento: Armazenamento e distribuição de material estéril

Quem
Onde
Quando

Condições
Necessárias
Descrição do
Procedimento

- Técnicos de enfermagem do CME
- Enfermeira do CME
- Sala de esterilização do CME
- Após esterilização do material e do preparo com álcool a 70% dos artigos
não críticos
- Estantes e caixas plásticas com tampa
- Sacos plásticos
- Protocolo de distribuição e entrega
- Lavar as mãos
- Após esterilização realizar armazenamento dos materiais no arsenal,
respeitando tamanho e peso (mais pesados, embaixo e mais leves, em cima)
- Respeitar a organização pré-estabelecida
- Deixar identificações visíveis para facilitar a distribuição
- Registrar no protocolo de distribuição e entrega a saída de materiais
em menor quantidade e maior demanda (trépanos, caixas de mão, de pé,
ortopedia delicada, material de artroscopia, material de cirurgião e cirurgião
dentista)
- Atender as demandas das unidades sempre que possível

Resultado
Esperado

- Rastreamento do material e entrega adequada do material estéril para
as unidades

Em Caso de
Anormalidade

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para tomada de
providências cabíveis

Elaborado por:

Aprovado por:
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1.1.3 Normas Da Central De Materiais
UNIDADE DE SAÚDE

Manual de Normas
Central de Materiais e Esterilização

EO.1
Emissão
Revisão
No: Data:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Horário de funcionamento da área/serviço
Diariamente das 07h às 19h, inclusive feriados e finais de semana.
Clientes da área/serviço
Todos os usuários do hospital que necessitam dos serviços da Central de Materiais e
Esterilização.
Normas
Todos os funcionários da CME deverão adotar as medidas de precaução padrão (medidas de
barreira – higiene básica das mãos) para evitar a contaminação a partir de sangue, secreções e
excreções;
Somente poderão acessar as dependências da CME, os funcionários higienizados e devidamente
paramentados;
A porta que dá acesso as dependências da CME deverá ser mantida fechada, exceto nos horários
de troca de material sujo;
O profissional escalado para plantão na área suja será o responsável pelo controle de
entrada/saída de pessoal e entrada de materiais;
A programação cirúrgica deverá ser entregue na CME até as 12:30h do dia anterior às cirurgias,
para que os materiais cirúrgicos possam ser preparados com antecedência;
A CME deverá encaminhar para o centro cirúrgico os materiais, conforme segue:
Na tarde anterior a cirurgia, para cirurgias do período matutino: Lap’s, kits de materiais e caixas
de instrumentos cirúrgicos;
Na manhã da cirurgia, para cirurgias no período vespertino: Lap’s, kits de materiais e caixas de
instrumentos cirúrgicos;
É de responsabilidade da enfermeira do centro cirúrgico informar a enfermeira da CME toda e
qualquer alteração na programação cirúrgica, tais como: suspensão de cirurgias, urgências,
emergências, mudança de porte, mudança de procedimento e necessidade de outros materiais;
Todo e qualquer material proveniente de outra instituição e/ou uso particular deverá ser
entregue na CME para processamento, com 48 horas de antecedência da data prevista da
cirurgia:
Cirurgias programadas na segunda-feira – prazo de entrega do material e/ou equipamento
deverá ser até sexta-feira;
Cirurgias programadas em feriados – prazo de entrega do material e/ou equipamento deverá
ser na véspera;
Todo material que estiver destinado a ser processado por óxido de etileno deverá ser
encaminhado para a CME;
Todos os materiais processados com óxido de etileno deverão ter suas notas fiscais e materiais,
conferidas e assinadas pela enfermeira da CME e encaminhadas para a Diretoria Administrativa;
A enfermeira da CME ou funcionária designada para tal será responsável pela inspeção de
entrada/saída de material e/ou equipamento externo ou de uso particular;
A entrada/saída de todo e qualquer material e/ou equipamento externo deverá ser feita sob
protocolo;
Todo e qualquer material e/ou equipamento externo ou de uso particular deverá ter um
impresso com os itens do produto;
Toda e qualquer visita à CME deverá ser agendada previamente, através de comunicado formal,
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com a enfermeira da unidade ou secretária
Todo e qualquer material sujo deverá ser encaminhado para CME em caixas fechadas e
com tampa com cuidado de proteção;
Todo e qualquer material sujo que der entrada na CME deverá ser inspecionado e
protocolado pela Técnico de enfermagem e auxiliar da recepção de área suja;
Todo e qualquer material que tenha a sua integridade e/ou funcionalidade alterada deverá
ser devolvido para a CME mediante protocolo;
O transporte de material esterilizado para as unidades deverá ser feito dentro de
recipientes fechados com tampa;
Todo e qualquer material estéril a óxido de etileno, proveniente de empresa ou de uso
particular, deve ser encaminhado previamente para a CME, para avaliação pela enfermeira e
disponibilizado para o setor de origem;
Toda e qualquer intercorrência que aconteça na CME deverá ser comunicada
imediatamente a enfermeira da unidade, para que sejam tomadas as providencias necessárias.
Na ausência da enfermeira, a comunicação deverá ser feita à secretária ou ao funcionário
designado por ela para este fim;
Ao final do expediente, o funcionário designado deverá fazer a revisão da CME (referente
à parte elétrica e limpeza;
É de responsabilidade do funcionário da CME zelar por toda a estrutura física e
equipamentos da mesma;
Todos os danos causados por mau uso deverão ser ressarcidos pelo funcionário da CME;
É de responsabilidade da CME devolver todo material e/ou equipamento processado de
forma íntegra;
Somente a enfermeira da CME poderá autorizar a entrega e/ou recebimento de
material/equipamento fora dos horários pré-estabelecidos;
Mensalmente deverá ser realizada uma reunião com todos os funcionários da CME, sendo
obrigatória a participação de todos;
O empréstimo de todo e qualquer material/equipamento somente poderá ser feito após
autorização da diretoria da policlínica;
Os materiais/equipamentos que não pertençam a instituição somente poderão ser
processados na CME após autorização da diretoria da policlínica;
Periodicamente deverão ser realizados cursos de atualização para os funcionários da CME,
sendo obrigatória a presença de todos;
O horário de distribuição de material estéril é das 08h às 12h;
É obrigatório o uso de protetor auricular quando o funcionário for usar ar comprimido
medicinal e equipamentos ruidosos.
Responsável pela elaboração:

Responsável pel Aprovação:

Aprovação
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Assinatura do representante

UNIDADE DE SAÚDE

Manual de Normas

EO.2
Emissão

Central de Materiais e Esterilização

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Revisão
No:

Data:

Normas
A seleção de embalagens para a CME deve obedecer aos critérios abaixo relacionados:
Ser apropriada para o tipo de material, o método de esterilização utilizado e suportar as
condições físicas do processo;
Prover integridade adequada de selagem e ser à prova de violação;
Ser barreira microbiana;
Fornecer barreira adequada a líquidos;
Permitir remoção de ar adequada;
Permitir a penetração e remoção de agente esterilizante;
Proteger o conteúdo da embalagem de danos físicos;
Resistir a rasgos e perfurações;
Ser livre de furos e micro furos;
Não conter ingrediente tóxico, alvejantes ópticos, corante ou amido;
Ter imprimido o indicador químico específico para cada tipo de esterilização;
Evitar liberação de fibras ou partículas;
Não oferecer dificuldades à abertura do pacote;
Ter uma relação custo/benefício positiva;
Ser facilmente encontrada no mercado;
O sistema de embalagens deve ser usado de acordo com as instruções escritas pelo
fabricante e ter registro no Ministério da Saúde.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
I N S T I T U T O C E M representante

do Data:
- P á g i n a | 2023

1.1.4 Transporte De Material Sujo
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.1
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização
Emissão

TRANSPORTE DE MATERIAL SUJO

Revisão

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem do CC, Setores de Materiais ou ambulatório.

Resultados esperados
Assegurar que o material sujo seja transportado de forma correta, evitando o perigo de
contaminação.

Recursos Necessários
Água, sabão, luvas, máscaras, carro de transporte de material sujo fechado e com tampa,
livro de protocolo e caneta.

Atividades
Higienizar as mãos;
Colocar os EPI’s (máscara e luvas);
Dispor o material sujo dentro do carro de transporte;
Protocolar em livro próprio os materiais que estão sendo encaminhados para a CME;
Conferir junto com o responsável pelo recebimento de material sujo, os materiais que
estão sendo entregues;
Retornar para o setor de origem com o livro de protocolo.
Cuidados
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Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s;
Nunca transportar material sujo sem o uso dos EPI’s;
Nunca transportar material sujo em carro que não seja específico para esta função.
Ações em caso de não conformidade
Se o carro de transportar o material sujo apresentar problemas, comunicar a chefia da
CME para que providencie o conserto e/ou a substituição do mesmo;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

Data:

POP.2
Emissão
Revisão

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO PELA ÁREA SUJA

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem da CME.
Resultados esperados
Assegurar que o material sujo seja recebido de forma correta, evitando o perigo de
contaminação.
Recursos Necessários
Água, sabão e EPI’s
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar os EPI’s (óculos, avental, máscara com filtro químico, luvas de látex cano longo);
Conferir o material sujo que está recebendo, atentando para o quantitativo, condições gerais e
funcionalidade;
Assinar o protocolo após conferência do material sujo;
Distribuir o material/artigo para lavagem mecânica ou manual;
Verificar se existe a necessidade de lubrificação e/ou desoxidação do material/artigo, após o
termino da lavagem;
Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais;
Reiniciar o processo de lavagem do material/artigo, caso verifique que a limpeza não atingiu os
padrões exigidos pelas normas;
Encaminhar o material/artigo limpo para a área de preparo.
Cuidados
Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s;
Nunca manusear material/artigo sujo sem estar usando os EPI’s corretos;
Muita atenção ao conferir o material que está sendo recebido;
Muita atenção na verificação do material/artigo após a lavagem, verificando se a mesma atingiu
os padrões exigidos.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do
mesmo;
Se perceber alguma não conformidade no material/artigo, no ato da conferência, anotar no
protocolo de recebimento e registrar no livro de ocorrência da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do Data:

1.1.5 Recepção E Esterilização De Material Lavado Autoclavável
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE
Central de Materiais e Esterilização
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO AUTOCLAVÁVEL

POP.3
Emissão
Revisão
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material processado na autoclave seja feita dentro dos padrões exigidos pelas
normas sanitárias.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de Kevlar, máscara e pro pé), papel manta (próprio para envolver o
material/artigo que vai para a autoclave), etiqueta e caneta.
Atividades
Receber os Materiais limpos;
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Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais recebidos;
Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido;
Dispor o material/artigo em invólucro apropriado antes de colocá-los na autoclave;
Identificar o material/artigo conforme a rotina (data, lote, validade, processo que foi submetido
e assinatura do responsável;
Monitorar cada lote ou carga no processo de esterilização;
Utilizar luvas de Kevlar quando for retirar da autoclave os Materiais processados;
Encaminhar, com técnica adequada, o material/artigo estéril para a sala de acondicionamento,
utilizando máscara e propé.
Cuidados
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos;
Nunca se esquecer de envolver o material/artigo que será processado na autoclave no papel
manta;
Nunca se esquecer de usar as luvas de Kevlar quando for retirar os Materiais esterilizados;
Nunca se esquecer de identificar o material/artigo conforme a rotina utilizada;
Nunca se esquecer de utilizar os EPI’s corretos quando for encaminhar os Materiais estéreis para
a sala de acondicionamento.
Ações em caso de não conformidade
Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para a área de
material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente;
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do
mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura do representante
Data:

1.1.6 Recepção E Esterilização De Material Lavado Em Solução
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

POP.4
Emissão

Revisão
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO EM SOLUÇÃO

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material processado em solução seja feita dentro dos padrões exigidos pelas
normas sanitárias.
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Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, máscara com filtro químico, óculos, avental, protetor
auricular), compressa estéril, ar comprimido, livro de protocolo e caneta.
Atividades
Receber os materiais limpos;
Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais recebidos;
Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido;
Imergir o material/artigo em solução própria para esterilização, respeitando o tempo necessário
de exposição dos mesmos;
Utilizar pinça mestra quando imergir os Materiais dentro da solução;
Retirar o material/artigo de forma asséptica;
Secar o material com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor auricular);
Acondicionar o material/artigo em invólucro apropriado;
Devolver o material/artigo processado ao setor de origem, mediante protocolo.
Cuidados
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos;
Nunca se esquecer de usar a pinça mestra quando for imergir os Materiais dentro da solução;
Respeitar o tempo necessário para a exposição dos materiais/artigo dentro da solução;
Nunca se esquecer de utilizar o papel invólucro correto quando o material/artigo estiver seco.
Ações em caso de não conformidade
Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para a área de
material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente;
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do
mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

Data:

1.1.7 Recepção De Materiais Esterilizados Na Sala De Acondicionamento
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.5
UNIDADE DE SAÚDE
Central de Materiais e Esterilização
Emissão
RECEPÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NA SALA DE Revisão
ACONDICIONAMENTO
No: Data:
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material/artigo processado/esterilizado está acondicionado dentro das
normas e exigências sanitárias.
Recursos Necessários
EPI’s (propé, máscara e gorro), livro de protocolo, livro de ocorrência.
Atividades
Colocar EPI’s para receber os Materiais esterilizados;
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Dispor os Materiais conforme as normas e exigências sanitárias;
Manipular os Materiais esterilizados, o mínimo possível;
Controlar e registrar a temperatura da sala de acondicionamento de materiais esterilizados;
Cuidados
Nunca colocar os Materiais uns sobre os outros;
Atenção com os Materiais perfurocortantes;
Não perfurar o invólucro dos materiais (grau – cirúrgico);
Ações em caso de não conformidade
Invólucros não íntegros, devolver para a área de processamento;
Atenção à temperatura ambiente. Se necessário comunicar a enfermeira chefe da CME para que
a mesma tome providências;
Se no manuseio de material perfurocortante, o profissional se machucar, comunicar a chefia da
CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura do representante
Data:

1.1.8 Recebimento De Material/Artigo Médico-Hospitalar
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

POP.6
Emissão
Revisão
No: Data:

RECEBIMENTO DE MATERIAL/ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que as condições do material hospitalar sejam adequadas no recebimento.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, ficha de conferência de material.
Atividades
Higienizar as mãos;
Colocar EPI’s (luvas de procedimento e avental);
Receber os Materiais médico-hospitalares;
Conferir os Materiais quanto à integridade, quantidade e funcionalidade dos mesmos;
Registrar em protocolo de recebimento dos Materiais, após conferência;
Registrar em impresso própria a ausência de algum material/artigo;
Solicitar a assinatura do responsável pela entrega dos Materiais.
Cuidados
Não receber os Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais recebidos;
Não se esquecer de registrar a ausência de algum material/artigo.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do
mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
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Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

Data:

1.1.9 Limpeza De Motores E Serras
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE
Central de Materiais e Esterilização
LIMPEZA DE MOTORES E SERRAS

POP.7
Emissão
Revisão
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os motores e serras serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, detergente enzimático, EPI’s
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Desconectar cada acessório:
Motor,
Peça de mão,
Protetor de boca,
Broca,
Serra e
Lâmina;
Imergir os acessórios em um recipiente com detergente enzimático, exceto a peça do motor;
Verificar a qualidade da limpeza.
Cuidados
Não iniciar a limpeza dos acessórios sem estar utilizando os EPI’s;
Não se esquecer de desconectar os acessórios;
Nunca imergir o motor no detergente enzimático;
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI não prosseguir com o procedimento até à reposição;
Se perceber alguma avaria nos acessórios, comunicar a enfermeira chefe da CME;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura do representante
Data:

1.1.10 Limpeza De Equipamentos Pneumáticos
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

INSTITUTO CEM

POP.8

- P á g i n a | 2030

UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os equipamentos pneumáticos serão limpos conforme padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, compressa limpa, lubrificante mineral, tecido claro e escovas.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Conectar o chicote na peça de mão do aparelho;
Enxaguar com água corrente, removendo o excesso de sujidade, deixando sempre a ponta do
aparelho virada para baixo;
Lavar todos os acessórios, tais como, lâminas, brocas e chicotes manualmente, utilizando
escovas próprias para essa finalidade;
Enxaguar abundantemente os acessórios em água corrente, evitando a entrada de água no
chicote;
Secar os acessórios com compressa limpa;
Verificar se os acessórios estão totalmente limpos;
Organizar os acessórios e encaminhá-los para a sala de preparo;
Submeter os acessórios a um método de limpeza que seja eficaz e conserve os mesmos;
Separar os instrumentos cirúrgicos, sempre que possível;
Abrir as pinças e desconectar os componentes desmontáveis;
Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma
que todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material;
Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos pneumáticos sem estar usando os EPI’s corretamente;
Atenção quando for enxaguar o aparelho, deixando sempre a ponta do mesmo para baixo;
Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos materiais/equipamentos;
Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos expostos
a ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola de
água sob pressão e ar comprimido;
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Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica
que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, antes
de ser realizada a primeira esterilização e uso;
Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e desinfecção da
bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para facilitar a inspeção
da limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.
Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a enfermeira
da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza
e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite
o conserto;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: A

Aprovação

Assinatura do representante

Data:

Limpeza De Equipamentos Elétricos

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

POP.9
Emissão
Revisão
No: Data:

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os equipamentos elétricos serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante
mineral, álcool a 70% e tecido claro.
Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Iniciar o processo de limpeza utilizando um tecido macio limpo, embebido com detergente
enzimático para retirar a sujidade;
Usar um tecido limpo úmido até que retire todo o detergente do aparelho;
Conferir a limpeza realizada, verificando a existência de resíduo de sujidade e a presença de
danos no aparelho;
Encaminhar equipamento para a área de preparo;
Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma
que todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material/artigo;
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Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.
Inspecionar a qualidade da limpeza;
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos elétricos sem estar usando os EPI’s corretamente;
Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos
materiais/equipamentos;
Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos
expostos a ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola de
água sob pressão e ar comprimido;
Somente colocar na lavadora ultra-sônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica
que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, antes
de ser realizada a primeira esterilização e uso;

Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e
desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para
facilitar a inspeção da limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante
do aparelho) e permeáveis ao vapor.
Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a
limpeza e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma
solicite o conserto;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação
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Assinatura do representante

Data:

1.1.11 Limpeza De Materiais Específicos
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

POP.10
Emissão
Revisão
No: Data:

LIMPEZA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os Materiais serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante
mineral, álcool a 70% e tecido claro.
Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Lavar peça por peça, fazendo fricção, utilizando escova apropriada no corpo, nas articulações e
na cremalheira da pinça, seguindo a direção das ranhuras;
Lavar manualmente os instrumentos cirúrgicos delicados;
Submeter os Materiais a um método de limpeza que seja eficaz e conserve o material;
Separar os materiais cirúrgicos, sempre que possível;
Abrir as pinças e desconectar componentes desmontáveis;
Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma
que todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material;
Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor;
Inspecionar a qualidade da limpeza;
Validar o processo de limpeza dos equipamentos.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos materiais/equipamentos;
Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos expostos
a
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ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola de água
sob pressão e ar comprimido;
Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica que a
dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, antes de
ser realizada a primeira esterilização e uso;
Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e desinfecção da
bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para facilitar a inspeção da limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante do
aparelho) e permeáveis ao vapor.
Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos/Materiais, comunicar a
enfermeira da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza e/ou
desinfecção dos instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite
manutenção;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

Data:

1.1.12 Limpeza De Materiais De Assistência Respiratória
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL POP.11
PADRÃO
Emissão
Central de Materiais e Esterilização
Revisão
INSTITUTO CEM
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LIMPEZA DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA
No: Data:
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os materiais de assistência respiratória serão limpos conforme
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s (luvas, avental impermeável, abafador de ruídos
e óculos), compressa estéril, ar comprimido, solução enzimática e recipiente para
a solução.
Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Desconectar as válvulas, diafragmas, pequenos copos de reservatório;
Imergir totalmente o artigo em um recipiente contendo solução enzimática a fim
de evitar perdas;
Imergir totalmente os artigos (traqueias, ambús, máscaras) em um recipiente
contendo solução enzimática;
Lavar os artigos;
Enxaguar bem os artigos;
Secar os artigos com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor
auricular), antes de proceder à desinfecção ou esterilização dos mesmos;
Inspecionar a qualidade da limpeza realizada;
Encaminhar para o processo de esterilização ou desinfecção, conforme o tipo de
artigo.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Atenção ao desconectar os artigos para que não haja perdas;
Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a
exposição dos mesmos;
Atenção na inspeção da qualidade da limpeza.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos
instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie
e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum artigo, comunicar a enfermeira
da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura
do Data:
representante

1.1.13 Limpeza Dos Artigos Tubulares
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização
INSTITUTO CEM

POP.12
Emissão
Revisão
- P á g i n a | 2036

LIMPEZA DOS ARTIGOS TUBULARES
No: Data:
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os artigos tubulares serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, seringa, recipiente para solução enzimática, ar comprimido,
hipoclorito de sódio a 1%, solução enzimática ou lavadora ultrassônica.
Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Lavar os artigos tubulares o mais rápido possível para assegurar uma limpeza eficiente;
Aspirar água abundantemente para evitar o ressecamento da matéria orgânica na luz do tubo;
Submergir as tubulações, garantido que o ar possa sair do lúmen;
Observar a entrada de água por todo o lúmen ou forçar a entrada do líquido com o auxílio de uma
seringa;
Imergir os artigos em recipiente contendo solução enzimática ou na lavadora ultrassônica;
Secar com ar comprimido (usar o protetor auricular);
Encaminhar os artigos para o processo de esterilização por óxido de etileno ou autoclave à vapor;
Realizar a desinfecção química com hipoclorito de sódio a 1%, obedecendo à técnica estabelecida.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Nunca esquecer da aspirar com água abundante para evitar o ressecamento da matéria orgânica na
luz do tubo;
Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a exposição dos
mesmos;
Atenção na inspeção da qualidade da limpeza.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, comunicar
a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material, comunicar a enfermeira da CME;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do Data:

1.1.14 Utilização Do Protetor Auricular
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

POP.13
Emissão
Revisão
No: Data:

UTILIZAÇÃO DO PROTETOR AURICULAR
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o protetor auricular será higienizado e usado corretamente.
Recursos Necessários
INSTITUTO CEM
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Água, sabão, compressa limpa, álcool a 70%, saco plástico.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Higienizar o protetor auricular com uma compressa limpa, embebida em álcool a 70% no início
da jornada de trabalho;
Manter o protetor auricular em local visível, próximo à saída do ar comprimido;
Guardar o protetor auricular dentro de um saco plástico, após a jornada de trabalho.
Cuidados
Higienizar as mãos antes usar o protetor auricular;
Higienizar o protetor auricular no início da jornada de trabalho;
Usar sempre o protetor auricular quando utilizar ar comprimido medicinal ou equipamentos
ruidosos;
Manter o protetor auricular próximo da saída de ar comprimido.
Guardar em um saco plástico o protetor auricular, após a jornada de trabalho.
Ações em caso de não conformidade
Nos casos de perdas ou danos ao protetor auricular, comunicar imediatamente a enfermeira da
CME;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura
do Data:
representante

INSTITUTO CEM
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1.1.15 SECAGEM DE ARTIGOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.14

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
No: Data:

SECAGEM DE ARTIGOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os materiais médico-hospitalares sejam secos com a técnica correta, permitindo
o aumento de vida útil dos artigos ⁄ materiais, sobretudo, àqueles que possuem
articulações, ranhuras e cremalheiras.

Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa, protetor auricular, pistola de ar comprimido.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Enxugar as mãos com uma compressa limpa;
Colocar o protetor auricular;
Inspecionar os materiais ⁄ artigos quanto à limpeza realizada, integridade e funcionalidade
dos mesmos;
Realizar a secagem dos materiais ⁄ artigos com a pistola de ar comprimido;
Encaminhar os materiais ⁄ artigos para a área de preparo.
Cuidados
Sempre higienizar as mãos antes de iniciar a secagem dos materiais ⁄ artigos médicohospitalares;
Ter bastante atenção quando for inspecionar a limpeza, integridade e funcionalidade dos
materiais ⁄ artigos médico-hospitalares;
Usar o protetor auricular quando for utilizar o ar comprimido medicinal e equipamentos
INSTITUTO CEM
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ruidosos.

Ações em caso de não conformidade
Se o protetor auricular apresentar avaria, comunicar imediatamente a enfermeira da CME
para que a mesma providencie a substituição do mesmo;
Se a pistola de ar comprimido apresentar defeitos, informar imediatamente a enfermeira
da CME para que a mesma providencie o conserto desta;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante Data:

1.1.16 Lubrificação De Materiais ∕ Artigos Médico-Hospitalares

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.15

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS ∕ ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os materiais / artigos médico-hospitalares sejam lubrificados da forma correta,
permitindo o aumento de vida útil destes.

INSTITUTO CEM
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Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, lubrificante, recipiente limpo, compressa limpa e papel
invólucro apropriado.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e, secá-las com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Diluir o lubrificante conforme indicação do fabricante e colocá-lo dentro do recipiente
limpo;
Imergir os materiais / artigos abertos dentro da solução deixando-os permanecer durante
o tempo indicado pelo fabricante;
Retirar os materiais / artigos e colocá-los sobre uma compressa limpa;
Esperar que os materiais / artigos sequem;
Acondicionar os materiais / artigos em papel apropriado.
Cuidados
Atenção ao diluir o lubrificante para que seja feito, conforme indicações do fabricante;
Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos
conforme o tempo especificado pelo fabricante;
Somente envolver os Materiais em papel apropriado, após a secagem total dos mesmos.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a lubrificação do Material, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar algum produto necessário para a execução da tarefa de lubrificar os Materiais,
comunicar a enfermeira da CME, para que a mesma providencie;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a enfermeira
da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante Data:

1.1.17 Utilização De Ar Comprimido
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.16
INSTITUTO CEM
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UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o ar comprimido medicinal será utilizado dentro dos padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa, EPI’s, malhar tubular estéril e pistola.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa;
Colocar os EPI’s (luvas de procedimento e protetor auricular);
Colocar a malha tubular estéril na pistola de ar comprimido;
Pressionar a pistola e iniciar o processo de secagem dos Materiais;
Retirar a malha tubular da pistola após o término da secagem.
Cuidados
Somente iniciar o processo de secagem após higienizar as mãos, colocar os EPI’S e colocar
a malha tubular na pistola de ar comprimido.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a secagem do Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a enfermeira da
CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a enfermeira
da CME;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do Data:

DESINFECÇÃO DE MATERIAIS

POP.17
INSTITUTO CEM
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Emissão

Central de Materiais e Esterilização

Revisão
DESINFECÇÃO DE MATERIAIS

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os Materiais serão desinfetados, conforme padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, protetor auricular, gorro, máscara, avental impermeável
e óculos de proteção), recipiente de plástico rígido ou vidro com tampa, compressa limpa,
cuba metálica, solução desinfetante, água estéril, papel manta, pistola de ar comprimido e
álcool a 70%.

INSTITUTO CEM
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar os EPI’s necessários (luvas de borracha, gorro, máscara, óculos de proteção e
avental impermeável) antes de iniciar o processo de desinfecção dos Materiais;
Colocar na tampa do recipiente (vidro ou plástico rígido) a identificação do processo
realizado (nome da solução desinfetante, data da manipulação, validade e responsável);
Lavar os Materiais e secá-los antes de submergi-los na solução desinfetante;
Colocar a solução desinfetante em quantidade suficiente no recipiente apropriado e
identificado;
Imergir os Materiais dentro da solução desinfetante, de forma que fiquem envolvidos
completamente;
Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas;
Deixar os Materiais imersos em solução desinfetante, conforme as instruções do fabricante
(utilizar um timer);
Enxaguar abundantemente com água estéril os Materiais que foram submetidos à solução
desinfetante química;
Colocar os Materiais desinfetados sobre compressas limpas, cuidando para que não haja
recontaminação dos mesmos;
Colocar protetor auricular e iniciar o processo de secagem com a pistola de ar comprimido
medicinal;
Proceder à secagem rigorosa dos Materiais antes de guardar, evitando surgimento e/ou
crescimento de fungos;
Fazer a revisão de todo o material/artigo desinfetado e seco;
Acondicionar os Materiais em recipientes e/ou invólucros apropriados;
Lavar o recipiente da solução e desinfetá-lo com álcool a 70%;
Guardar o recipiente em local apropriado.
Cuidados
Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa;
Colocar os EPI’s antes da realização de processo (desinfecção e secagem);
Colocar os Materiais dentro de cuba metálica, sobre compressa limpa, se for necessário,
evitando o

INSTITUTO CEM
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desgaste dos mesmos;
Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas;
Adotar métodos de validação e monitoração dos processos de desinfecção;
Controlar a qualidade dos processos de desinfecção;
Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos
conforme o tempo especificado pelo fabricante;
Somente envolver os Materiais em papel e/ou recipiente apropriado, após a secagem total
dos mesmos;
Desinfetar o recipiente da solução após lavagem, com álcool a 70%;
Realizar a limpeza do recipiente onde fica a solução desinfetante, desprezando a solução
após o termino do processo se verificar que a mesma contém sujidade, alteração na saturação
ou de acordo com a recomendação do fabricante.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a desinfecção dos Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar algum produto para a execução correta das tarefas, comunicar a enfermeira da
CME para que a mesma providencie a substituição;
Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a enfermeira
da CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a
enfermeira da CME;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

Data:

1.1.18 UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DA MÁSCARA FACIAL
UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DA MÁSCARA FACIAL
Executante
Técnico de enfermagem.
INSTITUTO CEM

POP.18
Emissão
Revisão
No: Data:
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Resultados esperados
Assegurar que a máscara facial será usada corretamente e que a sua limpeza será feita
conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão, antes de utilizar a máscara;
Adaptar a máscara à face de forma que não haja vazamento;
Limpar a máscara com uma compressa limpa e úmida após o uso da mesma, no final de cada
procedimento;
Guardar a máscara após uso e limpeza em armário fechado, próximo a área de manipulação.
Cuidados
Usar a máscara sempre que manusear soluções voláteis;
Usar a máscara sempre que manipular glutaraldeído a 2%;
Realizar a troca do filtro da máscara conforme orientações do fabricante;
Manter a máscara em armário fechado, próximo à área de manipulação.
Ações em caso de não conformidade
Solicitar a enfermeira da CME que providencie nova máscara e⁄ou a troca do filtro da mesma se
perceber que a mesma está apresentando vazamentos, mesmo quando bem ajustada à face;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura
do Data:
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP.19
UNIDADE DE SAÚDE
Central de Materiais e Esterilização
Emissão
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ANALISADOR DE O2 (ASSISTÊNCIA Revisão
RESPIRATÓRIA)
No: Data:
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, álcool a 70%.
Atividades
Higienizar a mãos com água e sabão;
Colocar as luvas para iniciar o processo de limpeza do analisador de O2;
Limpar o analisador de O2;
Desinfetar o analisador de O2 com álcool a 70%;
Realizar a operação por três vezes seguidas;
Deixar secar naturalmente e guardar.
Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção do
analisador de O2;
Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do analisador de O2.
Ações em caso de não conformidade
INSTITUTO CEM
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Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:
Aprovação
Assinatura
do Data:
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.20
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DE LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA
RESPIRATÓRIA)
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, compressa limpa, solução detergente enzimática, álcool a
70%.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza do cabo de laringoscópio;
Limpar o cabo com uma compressa limpa embebida em solução detergente enzimática;
INSTITUTO CEM
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Remover a solução detergente enzimática com uma compressa limpa úmida;
Deixar o cabo secar e proceder a desinfecção com álcool a 70%;

Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção
do cabo de laringoscópio;
Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do cabo de
laringoscópio.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura
representante

do Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

POP.21
Emissão

Revisão
LIMPEZA DA LÂMINA DO LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA)
No: Data:

Executante
INSTITUTO CEM
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Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, solução detergente enzimática,
glutaraldeído a 2% e/ou álcool a 70%.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da lâmina do laringoscópio;
Desconectar a lâmpada e limpá-la;
Lavar a lâmina em água corrente e detergente enzimático;
Imergir a lâmina em solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos;
Deixar secar e guarda em local apropriado.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Não se esquecer de desconectar a lâmpada do laringoscópio antes de iniciar a limpeza e
desinfecção da lâmina do mesmo;
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção
da lâmina do laringoscópio.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de solução de glutaraldeído a 2% realizar a desinfecção da lâmina com uma compressa
limpa embebida em álcool a 70%, repetindo a operação por 3 vezes seguidas;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
INSTITUTO CEM

Assinatura do representante Data:
- P á g i n a | 2049

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Central de Materiais e Esterilização

LIMPEZA DA MÁSCARA (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA)

POP.22
Emissão

Revisão
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a
0,02% ou hipoclorito de sódio a 1%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da máscara de assistência
respiratória;
Lavar a máscara em água corrente;
Envolver a máscara em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora;
Deixar secar e guarda em local apropriado.
Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e
desinfecção da máscara de assistência respiratória;
Na desinfecção da máscara com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar a mesma na solução por uma
hora e sem enxágüe.
Ações em caso de não conformidade
Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção da máscara,
colocar a mesma numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de trinta minutos e
enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

INSTITUTO CEM

Data:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.23
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização
Emissão

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBÚS, NEBULIZADORES, CÂNULAS DE Revisão
GUEDEL E INLADORES
No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os materiais sejam limpos e desinfetados conforme os padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a
0,02% ou hipoclorito de sódio a 1%.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza dos materiais;
Lavar os materiais em água corrente;
Envolver os materiais em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora;
Deixar secar e guarda em local apropriado.
Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e
desinfecção dos materiais;
Na desinfecção dos materiais com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar os mesmos em
solução por uma hora e sem enxágüe.
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Ações em caso de não conformidade
Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção dos
materiais, colocar os mesmos numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de
trinta minutos e enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

UNIDADE DE SAÚDE

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.24
Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os Materiais sejam empacotados conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, embalagem, caixas/pacotes (25x20x20), embalagem dupla, etiquetas, fita
adesiva, papel grau cirúrgico.
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AtividadesHigienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se as condições de higienização, integridade e funcionalidade dos Materiais antes
de empacotá-los;
Selecionar a embalagem adequada ao material/artigo e conforme o tipo processo de
esterilização que o mesmo será submetido;
Observar o peso máximo que as caixas/pacotes devem ter (até 5 kg) e tamanho (25x20x20
cm);
Observar se a embalagem dupla (quando for o caso de usá-la) não está apresentando
dobras internas e se a mesma se ajusta perfeitamente à parte externa;
Identificar, através de etiqueta, a embalagem com as seguintes informações: descrição do
conteúdo interno, método de esterilização, controle do lote, data da esterilização, data da
validade e responsável técnico;
Colocar a etiqueta de identificação no papel de grau cirúrgico na parte inferior da
embalagem, na área externa da selagem;
Inspecionar a integridade da selagem da embalagem;
Remover o ar interno da embalagem de papel grau cirúrgico, antes de colocá-la na câmara
de esterilização.
Cuidados
Atenção para que o peso máximo da caixa/pacote não exceda a 5 Kg e tamanho de
25x20x20;
Atenção as dobraduras da embalagem para que não apresentem dobras internas, ficando
perfeitamente ajustada à parte externa da mesma;
Atenção na identificação da embalagem, colocando todas as informações necessárias;
Jamais escrever sobre a embalagem e sim sobre fita ou em etiqueta, utilizando canetas
apropriadas para essa tarefa;
Observar a existência de ar no interior da embalagem, pois no processo de esterilização a
expansão do ar interno pode provocar a abertura do pacote;
Observar a integridade selagem antes de colocá-la na câmara de esterilização;
Adaptar técnicas de empacotamento de Materiais.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

INSTITUTO CEM

Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.25

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

USO DE FITA ADESIVA INDICADORA

Revisão

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Garantir que o material/artigo foi submetido corretamente ao processo de esterilização.

Recursos Necessários
Água, sabão, fita adesiva indicadora.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar no pacote/embalagem do material/artigo que será esterilizadora a fita adesiva
indicadora, respeitando o tamanho de 5 cm;
Observar, após o processo de esterilização, se a fita indicadora apresentou alguma
alteração na sua coloração.
Cuidados
Atentar para o tamanho da fita adesiva indicadora, que deverá ser no mínimo de 5 cm
(3 listras);
Atentar para a coloração da fita indicadora, verificando se a mesma alterou a cor, após
o processo de esterilização.
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Ações em caso de não conformidade
Se a fita adesiva indicadora apresentar alguma alteração na sua coloração, realizar
novamente todo o processo de esterilização do pacote/embalagem contendo o
artigo/material;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

POP.26
Emissão

Revisão
ESTERILIZAÇÃO DE PRÓTESES
No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que as próteses sejam esterilizadas conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, teste bacteriológico.

INSTITUTO CEM
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Realizar teste bacteriológico e aguardar o resultado;
Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave;
Esterilizar a prótese;
Repetir o teste bacteriológico da autoclave;
Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave;
Liberar a autoclave para outras esterilizações.
Cuidados
Não realizar esterilização da prótese antes de fazer o teste bacteriológico da autoclave;
Atentar para esterilizar somente a prótese, sem qualquer outro artigo e/ou material;
Repetir teste bacteriológico após a esterilização da prótese para então, liberar a
autoclave para novas esterilizações.
Ações em caso de não conformidade
Se o resultado do teste bacteriológico não estiver dentro dos padrões exigidos, informar
a enfermeira da CME para que ela tome as providências para calibração da autoclave;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

MONTAGEM DA CARGA DA AUTOCLAVE
INSTITUTO CEM

POP.27
Emissão

Revisão
No: Data:
- P á g i n a | 2056

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que a carga de materiais / artigos a serem esterilizados na autoclave está dentro
dos padrões sanitários exigidos, assim como as orientações do fabricante da mesma.

Recursos Necessários
Água, sabão, autoclave.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Selecionar os materiais / artigos médico-hospitalares a serem esterilizados;
Colocar os instrumentais metálicos (pinças e tesouras) abertos e destravados dentro das
caixas metálicas (que devem ter superfícies perfuradas para facilitar a penetração do vapor e
saída do condensado);
Verificar se a válvula está fechada;
Verificar a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg;
Verificar se a pressão de ar comprimido está entre 3 e 4 Kg;
Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada;
Colocar os materiais / artigos médico-hospitalares dentro da autoclave;
Ligar a chave geral;
Selecionar o ciclo de esterilização conforme o material / artigo:
Apertar tecla 1 para ciclos a 134°C (materiais / artigos de densidade, instrumental e
utensílios de inox e⁄ou resistentes à temperatura);
Apertar tecla 2 para ciclos a 121°C (materiais / artigos termolábeis e borrachas);
Apertar tecla 3 para esterilização de líquidos em frascos abertos a 121°C;
Fechar a porta da autoclave, segurando levemente a porta;
Apertar o botão verde para iniciar o ciclo de esterilização;
Acionar o botão partida⁄parada para iniciar o processo de esterilização.
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Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Ao selecionar os Materiais para esterilização na autoclave, evitar a utilização de cargas
mistas (embalagens com utensílios e instrumentais com pacotes de material têxtil);
Utilizar somente 80% da capacidade da autoclave para facilitar a circulação do vapor;
Atentar para a esterilização de instrumentais metálicos (pinças e tesouras) mantendo-os
abertos e destravados dentro de caixas metálicas com tampas de superfície perfurada (ideal
50% da superfície com furos e de pequenas dimensões);
Verificar se a válvula está fechada e a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg, antes
de ligar a autoclave;
Verificar se a pressão de ar comprimido se encontra entre 3 e 4 Kg;
Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada;
Dispor os lap’s verticalmente dentro da autoclave para facilitar a penetração do vapor;
Dispor as bacias e tampos metálicos na posição vertical com a abertura voltada para
baixo, evitando a retenção de condensação;
Não colocar os Materiais uns sobre os outros, pois dificulta a penetração do vapor e
retirada da umidade no final do ciclo de esterilização;
Atentar para que os artigos/materiais fiquem encostados às laterais e fundo da
câmara da autoclave;
Ações em caso de não conformidade
Se a autoclave apresentar problemas em qualquer um dos processos antes de iniciar
a esterilização dos Materiais, informar a enfermeira da CME tome as providencias cabíveis;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação

Assinatura do representante Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

INSTITUTO CEM

POP.28
Emissão

Revisão
- P á g i n a | 2058

No:

Data:

DESMONTAGEM DA CARGA ESTERILIZADA DA AUTOCLAVE
Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Garantir a segurança do funcionário que irá retirar os Materiais esterilizados na
autoclave, evitando acidentes de trabalho e danos ao aparelho.

Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luva Kevlar de cano longo), carro de transporte de material esterilizado.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas antes de iniciar a retirada do material esterilizado de dentro da câmara
da autoclave;
Acionar o botão do painel para abrir a porta;
Retirar a carga da autoclave após a completa normalização da pressão interna da
câmara;
Colocar a carga esterilizada dentro do carro de transporte;
Encaminhar o material/artigo esterilizado para a área de estocagem.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Somente iniciar o processo de retirada dos Materiais esterilizados utilizando o EPI (luva
de Klevar de cano longo);
Observar o alarme acústico contínuo que a autoclave emite ao término do ciclo de
esterilização;
Observar a lâmpada acesa no painel externo do aparelho que é indicadora do final ciclo
de esterilização;
Aguardar a completa normalização da pressão interna da câmara da autoclave, quando
ocorrerá a abertura da porta.
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Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes e durante o processo de esterilização
relativo à autoclave, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o conserto do
aparelho;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

do Data:

POP.29
Emissão

Central de Materiais e Esterilização

Revisão
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que os Materiais esterilizados sejam armazenados e distribuídos, conforme os
padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento.
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se os Materiais esterilizados apresentam alguma alteração (rasgados, furados,
comprimidos, torcidos ou úmidos);
Estocar os Materiais estéreis;
Verificar prazo de validade dos Materiais esterilizados, antes da distribuição dos
mesmos;
Distribuir os Materiais esterilizados obedecendo à ordem cronológica de seus lotes de
esterilização;
Controlar o registro de distribuição de Materiais esterilizados;
Limpar diariamente os carros e/ou caixas de transporte dos Materiais esterilizados.
Cuidados
Somente manusear as embalagens/pacotes esterilizadas quando estes estiverem frios;
Estocar os Materiais esterilizados em área de acesso restrito, separados de artigos não
estéreis, em ambiente ventilado e com controle da temperatura ambiente (entre 18°C e 22°C)
e umidade relativa (entre 30 – 60%);
Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perda durante o
transporte dos mesmos;
Considerar como contaminados todas as embalagens/pacotes que caírem no chão ou
que apresentem rasgos, furos, comprimidos, torcidos ou úmidos, após a esterilização;
Estocar os Materiais estéreis a uma distância de 20-25 cm do piso, 45 cm do teto e 5 cm
das paredes;
Estocar os Materiais de modo a não comprimir, torcer ou perfurar para não
comprometer a esterilização dos mesmos;
Realizar inventário periódico dos Materiais estocados;
Guardar e distribuir os Materiais do estoque obedecendo à ordem cronológica de seus
lotes esterilizados;
Estocar os Materiais em uma área que tenha segurança patrimonial contra extravios;
Realizar inspeção periódica dos Materiais estocados, observando se apresentam alguma
degradação visível;
Verificar sempre o prazo de validade dos Materiais estocados;
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Estabelecer condições ideais de empacotamento;
Nunca utilizar Materiais que apresentem as seguintes alterações: papel grau cirúrgico
amassado, invólucros com umidade e/ou manchas, invólucros (não tecido) com
desprendimento de partículas suspeita de abertura do invólucro e presença de sujidade e,
campos de tecidos que estejam cerzidos e com camada fina;
Propiciar condições ideais de armazenamento para as embalagens/pacotes;
Manter um controle de distribuição dos Materiais esterilizados;
Limpar diariamente os carros/caixas de transporte de material/artigo esterilizados;
Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo de estocagem
e controle de distribuição dos Materiais esterilizados, informar a enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação

Assinatura do representante Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

POP.30
Emissão

Revisão
TRANSPORTE DE MATERIAL/ARTIGO ESTÉRIL

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
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Resultados esperados
Assegurar que o material/artigo estéril seja transportado conforme os padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, carro e/ou caixas de transporte, livro de protocolo e caneta.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Conferir os Materiais que estão sendo recebidos;
Assinar o livro de protocolo, após conferência dos Materiais esterilizados;
Acondicionar os Materiais estéreis nos carros e/ou caixas de transporte específicos;
Receber as caixas de transporte devidamente limpas.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Manusear os pacotes/embalagens esterilizados quando estes estiverem frios;
Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perdas durante o
transporte.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

POP.31
Emissão

Central de Materiais e Esterilização

UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA ATTEST RÁPIDO

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar, através de testes realizados na incubadora, que o aparelho de autoclave, realizar
processos de esterilização, conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, indicadores biológicos, etiqueta, caneta, tubetes/ampolas, pacote-teste, ficha
de controle de qualidade de esterilização.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Separar as ampolas dos indicadores biológicos que serão utilizados no controle;
Escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas dentro da autoclave e
data;
Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização;
Ligar o aparelho 1 hora antes de iniciar o processo com o tubete;
Colocar o tubete no centro do pacote-teste com a tampa aberta dentro do pacote que
será esterilizado;
Retirar o tubete do pacote-teste, após o término do processo de esterilização e esperar
esfriar;
Tampar todos os tubetes, inclusive o não processado (será o parâmetro do teste);
Quebrar todos os tubetes, inclusive o não processado;
Calibrar o aparelho ligado colocando o tubete processado na parte frontal do aparelho,
apertando delicadamente e, ao mesmo tempo, pressionar o botão vermelho existente na parte
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traseira da incubadora 9ª luz irá parar de piscar e acenderá a luz vermelha (+) e depois a luz
verde (-);
Colocar os tubetes processados e o não processado para incubar dentro de um dos 14
espaços existentes na incubadora, após a realização da calibração;
Realizar a leitura com todos os tubetes na parte frontal do aparelho, onde acenderá a luz
vermelha (+) ou verde (-), após a 1.ª hora, 2.ª hora e 3.ª hora de incubação, que será o
resultado oficial do teste;
Registrar em impresso próprio os parâmetros do ciclo de esterilização, colocando as
etiquetas dos tubetes, próprias para este fim;
Desprezar os tubetes em recipiente de perfuro-cortante.

Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
O teste deverá ser realizado o mais próximo da realidade;
Não se esquecer de escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas
dentro da autoclave e data;
Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização;
Não se esquecer de ligar o aparelho com o tubete 1 hora antes de iniciar o processo
teste;
Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho;
A leitura do processo teste só deverá ser feita após o cumprimento de todas as etapas
necessárias;
Não se esquecer de registrar em impresso próprio o resultado do teste;
Realizar semanalmente o controle de qualidade da esterilização, após a manutenção
preventiva/corretiva e esterilização de próteses.
Ações em caso de não conformidade
Percebendo que o resultado do controle de qualidade da esterilização está fora dos
padrões exigidos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite providências para
o conserto da autoclave;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

CALIBRAÇÃO DA INCUBADORA TEXTE RÁPIDO

POP.32
Emissão

Revisão

No: Data:

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que a calibração da incubadora seja feita, conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, umidificador biológico e incubadora.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Comprimir a tampa do frasco do umidificador biológico;
Introduzir o frasco do umidificador biológico específico, pressionando-o contra a parede
de forma a quebrar a ampola de vidro;
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Deixar o frasco no cruscher (orifício específico) por i minuto;
Introduzir o frasco do umidificador biológico no orifício da leitura, pressionando-o para
baixo;
Esperar a luz verde ou amarela acender;
Pressionar e soltar o botão de calibração localizado na parte posterior da incubadora.

Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de
Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Não se esquecer de ligar o aparelho com 1 hora antes de realizar a calibração da
incubadora;
Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho;
Deixar o frasco no cruscher por 1 minuto;
Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo calibração da
incubadora, informar a enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

do Data:

POP.33
Emissão
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UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

Revisão
No: Data:

UTILIZAÇÃO DA SELADORA

Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que o uso da seladora será feito da forma correte e conforme os padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, caneta apropriada, etiqueta, papel grau cirúrgico e seladora.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Ligar a seladora à tomada e logo após, ligar a chave geral do painel;
Observar se as luzes do painel já estão indicando que o equipamento já está pronto para
ser utilizado;
Observar a integridade do papel grau cirúrgico;
Verificar a integridade da selagem observando a existência de rugas e áreas queimadas,
regulando o equipamento conforme a necessidade;
Selar um dos lados da embalagem, antes de colocar os Materiais dentro dela;
Selar o outro lado da embalagem com uma margem de 3 cm da borda para permitir uma
abertura asséptica;
Avaliar, após a selagem, a integridade da mesma nas laterais, topo e fundo da
embalagem;
Identificar o material/artigo por meio manuscrito ou através de etiquetas, na parte inferior da
embalagem, na área externa da selagem.
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Cuidados
Só iniciar o uso da seladora após a confirmação das luzes do painel do aparelho estiver
indicando a utilização;
Observar a integridade do papel grau cirúrgico;
Estar atento a integridade da selagem (existência de rugas e/ou queimaduras);
Observar a margem de segurança para realização da selagem (3 cm da borda);
Atentar para selar o papel grau cirúrgico de acordo com o tamanho e quantidade dos
Materiais;
Acondicionar os Materiais com pontas perfurantes em embalagem dupla;
Sempre avaliar a integridade da selagem da embalagem;
Nunca se esquecer de identificar (manuscrito ou etiqueta) as embalagens (parte inferior,
na área da selagem).
Ações em caso de não conformidade
Se perceber que a selagem não está dentro dos padrões sanitários exigidos, repetir o
processo até manter a embalagem íntegra;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

do Data:

POP.34
Emissão

Revisão
LIMPEZA DIÁRIA DA AUTOCLAVE
Executante
INSTITUTO CEM

No: Data:
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Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que a limpeza da autoclave seja feita conforme os padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha e óculos), pano limpo, solução específica para limpeza
da autoclave, compressa limpa e sabão neutro.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força;
Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor;
Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água;
Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido;
Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno;
Aguardar a câmara esfriar;
Colocar os EPI’s (óculos e luvas de borracha);
Passar pano limpo embebido em solução específica para limpeza da autoclave,
prestando atenção às áreas que apresentem sujidade ou corrosão, friccionando o local com
mais intensidade;
Aguardar a ação do produto;
Retirar todo o excesso do produto com uma compressa limpa e úmida;
Limpar externamente as paredes da autoclave com sabão neutro, sempre no sentido do
fundo para frente.
Cuidados
A limpeza da autoclave deverá ser realizada ao término da jornada de trabalho;
Antes de iniciar a limpeza da autoclave atentar para:
Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força;
Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor;
Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água;
Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido;
Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno;
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Aguardar a câmara esfriar;
Friccionar com intensidade os locais que apresentam mais sujidade e corrosão.

Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

do Data:

POP.35
Emissão

Revisão
No: Data:

DESINFECÇÃO DA CME
Executante
Técnico de enfermagem.

Resultados esperados
Assegurar que a higieniza e desinfecção da CME seja feita conforme os padrões sanitários
exigidos.
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Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha), carro de limpeza, sacos de
lixo, baldes, rodo, pano de piso e soluções necessárias a higienização.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Preparar o carro de limpeza com os materiais e equipamentos necessários à limpeza e
desinfecção da CME;
Colocar os EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha);
Preparar as soluções de limpeza nos baldes, conforme os padrões sanitários exigidos;
Recolher os sacos de lixo, fechá-los e colocá-los no saco coletor do carro de limpeza;
Higienizar toda a parede da área de lavagem com rodo envolvido com um pano de piso
embebido com solução adequada;
Lavar o carro de transporte de material sujo;
Higienizar o piso, utilizando o rodo envolvido com pano de piso embebido com solução
adequada;
Higienizar o banheiro;
Higienizar a copa, sala da coordenação de enfermagem, área de circulação interna,
armários, janelas e pisos;
Guardar todos os materiais e equipamentos utilizados.
Cuidados
Não se esquecer de utilizar corretamente os EPI’s;
Preparar as soluções para higienização e desinfecção conforme os padrões sanitários
exigidos;
Não se esquecer de realizar diariamente a desinfecção da CME.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Aprovação
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Responsável pela aprovação:

Assinatura
representante

do Data:

1.1.19 NORMAS DO LABORATÓRIO
1.1.19.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -NORMAS DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

Manual de Normas e Rotinas
UNIDADE
SAÚDE

DE

Laboratório

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
NORMAS DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

EO.1
Emissão

Revisão
No: Data:

Horário de funcionamento do serviço:
Funcionamento 24 horas (continuo e ininterrupto durante as 24 horas), obedecendo a
normas e rotinas.
Farmacêutico ou bioquímico: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h – conforme
escala;
Técnicos de laboratório (plantonista): das 07h às 19h – conforme escala;
Clientes da área/serviço
Auxiliares técnicos: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das
07h às 16h;
Pacientes e médicos
Auxiliar administrativo: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das
07h às 16h.
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Normas
Do atendimento:
Pacientes dos PSF’s serão atendidos quando encaminhados pelos mesmos,
portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo o nome,
idade, procedência, descrição completa do exame desejado e assinatura do médico
com o CREMEG;
Pacientes do ambulatório serão atendidos quando encaminhados, via
ambulatório, portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo
o nome, idade, procedência, descrição completa do exame desejado e assinatura do
médico com o CREMEG;
Pacientes do Pronto Atendimento - Urgência⁄Emergência serão atendidos
quando ingressos neste setor e solicitado pela equipe médica, com atenção
preferencial e prioritária, mediante solicitação do SUS, devidamente preenchida e
assinada.
Do horário de coleta e recebimento de exames:
Pacientes do ambulatório e PSF’s: de segunda a sexta-feira das 07h às 09:30h,
excluindo os feriados, seguindo a rotina;
Da
realização
dos exames:
Pacientes
internados
serão atendidos quando encaminhados, via internamento,
com a PSF’s
guiaede
solicitação
do
SUS devidamente
preenchida
assinada
peloferiados,
médico,
ambulatório: de segunda
a sexta-feira
das 07h àse17h,
excluindo
dentro
dasa rotina;
24 horas de funcionamento, seguindo as normas e rotinas;
seguindo
Do
Prontointernados:
Atendimento
- Urgência⁄Emergência
Pacientes
24 horas,
seguindo a rotina; serão atendidos quando
encaminhados, via Emergência, com a guia de solicitação do SUS devidamente
preenchida e assinada pelo médico, nas 24 horas de funcionamento, seguindo as
normas e rotinas, com atenção preferencial e prioritária.
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3. Emergência: 24, seguindo a rotina em caráter preferencial e prioritário.
Da entrega de resultados:
PSF’s e ambulatório: 7 dias úteis – de segunda a sexta-feira das 15h às 16:30h;
Pacientes internados: 2 horas após a coleta – sendo o exame encaminhado mediante protocolo
por um profissional do setor para o posto de enfermagem;
Emergência: 1 hora após a coleta – sendo o exame encaminhado mediante protocolo por um
profissional do setor para o posto de enfermagem.
Das escalas de serviço e plantões:
As trocas de escalas e plantões somente serão concedidas mediante solicitação previa da chefia
imediata e devidamente registrada no Livro de Ocorrências.
As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre descartáveis (25⁄8 ou
30⁄9);
Para a realização de punção digital, usar somente lancetes descartáveis ou agulhas do tipo
BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da coleta;
O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser dividido em
pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI;
O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em recipiente
apropriado com tampa;
Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um chumaço de
algodão embebido em álcool absoluto, álcool à 70% ou álcool iodado;
O garrote utilizado na coleta de sangue deverá está sempre limpo (lavado) e deverá ser lavado
após cada coleta;
Durante a coleta de sangue, retirar o garrote antes de retirar a agulha;
Observar o silêncio e comunicar-se em tom baixo dentro do setor;
Manter a higiene pessoal;
Evitar discussões na presença de pacientes e familiares;
Não realizar refeições no ambiente de trabalho;
Não fumar no ambiente de trabalho ou em qualquer outra dependência interna do hospital;
Respeitar sigilo e ética, sendo falta grave a divulgação de qualquer informação relativa a exames,
mesmo tratando-se de funcionário da instituição;
Usar os EPI’s adequados e necessários para a realização das tarefas dentro do laboratório;
Registrar toda e qualquer ocorrência no Livro de Ocorrências. ;
As notificações compulsórias deverão ser entregues semanalmente à Coordenação de
Enfermagem;
O BPA deverá ser emitido em duas vias e entregue mensalmente, até o dia 21, sendo uma cópia
para a Direção e outra para o SAME.
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação

Assinatura do representante Data:
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1.1.19.2

UNIDADE DE SAÚDE

RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.1
Emissão

Laboratório

Revisão
RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME

No: Data:

Executante
Auxiliar administrativo.

Resultados esperados
Garantir ao paciente um atendimento cortês, ágil e eficiente.

Recursos Necessários
Mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, guias de exames e material de expediente.

Atividades
Receber do paciente a guia com a solicitação do exame a ser realizado;
Verificar se a guia está devidamente preenchida, assinada pelo médico solicitante e
carimbo com CRM;
Registrar no sistema o(s) exame(s) solicitado(s);
Solicitar ao paciente que aguarde ser chamado para a sala de coleta do exame;
Encaminhar a ficha de cadastro do paciente para a sala de coleta.
Cuidados
Atencioso e ágil no atendimento ao paciente;
Ter atenção ao conferir a guia de solicitação do exame, verificando se a mesma está
devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo médico solicitante;
Ter atenção no registro do exame para que não ocorram erros;
Ser rápido no encaminhamento do registro de exame para a sala de coleta, para que o
paciente não espere além do tempo necessário.
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Ações em caso de não conformidade
Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida, devolver ao
paciente e solicitar que ele volte ao médico solicitante pedindo que faça as correções;
Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida e o exame tiver
caráter emergencial e, o paciente apresentar dificuldades para retornar à unidade que
solicitou o exame, comunicar a chefia imediata do setor para que a mesma solucione o
problema;
Comunicar à Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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1.1.19.3

UNIDADE DE SAÚDE

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.2
Emissão

Laboratório

Revisão
RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE

No: Data:

Executante
Técnicos de laboratório e bioquímico.

Resultados esperados
Garantir que o recebimento das amostras de exames e coletas de sangue seja feita da forma
correta e de forma ágil e eficiente.

Recursos Necessários
Amostras de exames, de sangue, etiquetas e caneta.

Atividades
Receber as amostras para a realização de exames dos pacientes;
Receber as amostras de sangue coletados para a realização dos exames;
Verificar se as amostras para exames estão acondicionadas da forma correta;
Observar se não existem alterações visíveis nas amostra recebidas;
Identificar as amostras para exames com o número de registro e iniciais do paciente;
Encaminhar as amostrar devidamente identificadas para a realização dos exames
solicitados.
Cuidados
Bastante atenção ao receber as amostras para exame, identificando-as imediatamente;
Bastante atenção no momento da identificação, certificando-se que a amostra pertence
ao paciente cujo registro se encontra anexo;
Bastante atenção ao verificar as amostras, verificando se as mesmas estão devidamente
acondicionadas e se não apresentam alterações visíveis;
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Agilidade no encaminhamento das amostras devidamente identificadas, para que os
resultados dos exames não atrasem.

Ações em caso de não conformidade
Se perceber que houve alguma alteração visível em alguma amostra, informar a chefia
imediata;
Se perceber que alguma amostra não veio em quantidade suficiente para a realização do
exame, solicitar nova amostra, especificando a quantidade necessária;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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1.1.19.4

UNIDADE DE SAÚDE

REALIZAÇÃO DOS EXAMES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.3
Emissão

Laboratório

Revisão
No: Data:
REALIZAÇÃO DOS EXAMES
Executante
Técnicos de laboratório.

Resultados esperados
Garantir que os exames serão realizados dentro dos protocolos exigidos, conforme o tipo
de exame, de forma rápida e segura.

Recursos Necessários
EPI’s, amostras e equipamentos (por tipo de exame).

Atividades
Verificar se as amostras estão devidamente identificadas;
Verificar se os equipamentos estão calibrados corretamente e prontos para a realização
dos exames (equipamento por tipo de exame);
Separar as amostras por tipo de exame a ser realizado;
Colocar as amostras nos equipamentos, seguindo os protocolos, conforme o exame a ser
realizado;
Aguardar que o equipamento (seguindo os protocolos de cada tipo de exame) sinalize o
término do processamento do exame;
Encaminhar para o bioquímico a leitura final do equipamento (conforme protocolo de
cada tipo de exame).
Cuidados
Ter bastante atenção ao separar as amostras para a realização dos exames;
Atenção ao seguir os protocolos exigidos para a realização dos exames (por tipo de
exame);
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Respeitar o tempo necessário (conforme protocolo e⁄ou determinação do fabricante do
equipamento) para o processamento dos resultados das amostras.

Ações em caso de não conformidade
Se os resultados dos exames realizados não apresentarem-se conforme os padrões e⁄ou
mostraram-se insuficientes, informar ao bioquímico para que este avalie os resultados e⁄ou
solicite novas amostras para refazer os exames;
Se perceber que algum equipamento está fora dos padrões para a realização dos
exames, informar imediatamente ao bioquímico para que o mesmo providencie a
normalização do mesmo;
Comunicar ao bioquímico todas e quaisquer alterações e⁄anomalias apresentadas
durante a execução dos exames;
Comunicar a chefia imediata toda e qualquer alteração apresentada pelos equipamentos
do laboratório para que a mesma solicite o conserto dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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do Data:
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1.1.19.5

UNIDADE DE SAÚDE

LIBERAÇÃO DO RESULTADO DOS EXAMES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.4
Emissão

Laboratório

Revisão
No: Data:
LIBERAÇÃO DO RESULTADO DOS EXAMES
Executante
Bioquímico.

Resultados esperados
Assegurar que os resultados foram realizados dentro dos protocolos exigidos por cada
tipo e exame e garantir a veracidade dos mesmos.

Recursos Necessários
Resultados dos exames processados pelos equipamento (por tipo de exame).

Atividades
Receber do técnico de laboratório o resultado do exame;
Conferir se a leitura final do resultado está dentro dos protocolos exigidos para a
realização do exame (por tipo de exame);
Encaminhar o resultado do exame para a digitação do mesmo;
Conferir se a digitação do exame está correta;
Assinar o resultado do exame;
Encaminhar o resultado do exame para a recepção.

Cuidados
Atenção na conferência do resultado do exame, verificando se o mesmo corresponde
aos protocolos exigidos;
Ter agilidade no envio do resultado do exame para digitação;
Atenção ao conferir a digitação do laudo exame, verificando se o mesmo está correto.
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Ações em caso de não conformidade
Se perceber que o resultado do exame apresenta dados insuficientes, solicitar nova
coleta de amostra;
Se houver erros na digitação do laudo, devolver para nova digitação com as devidas
correções; Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.5
Emissão

Laboratório

Revisão
No: Data:
ENTREGA DE LAUDOS DE EXAMES
Executante
Auxiliar administrativo.

Resultados esperados
Garantir que os laudos dos exames serão entregues mediante protocolo, conforme as normas
da insituição.

Recursos Necessários
Laudo do exame, livro de protocolo e caneta.

Atividades
Receber o laudo assinado pelo bioquímico;
Protocolar o laudo do exame para ser encaminhado, conforme o setor de solicitação
(internamento e/ou emergência);
Protocolar o laudo do exame para entregar ao paciente (PSF’s e/ou ambulatório);
Entregar o resultado do exame ao paciente, após a assinatura do protocolo;
Encaminhar para o setor solicitante do exame (internamento e/ou emergência), mediante
protocolo o resultado do exame.

Cuidados
Atenção ao protocolar o laudo do exame, evitando entregar o resultado do exame ao
paciente errado;
Agilidade na entrega do laudo do exame nos setores de internamento e emergência;
Somente entregar o resultado do exame, mediante protocolo.
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Ações em caso de não conformidade
Se perceber que protocolou um resultado de forma indevida, providenciar a correção;
Se não puder se ausentar do local de trabalho para entregar os resultados dos exames
solicitados no internamento e/ou emergência, comunicar a chefia imediata para que a mesma
providencie a entrega dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

do Data:

POP.6
Emissão

UNIDADE DE SAÚDE
Laboratório

Revisão
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

No: Data:

Executante
Auxiliar de limpeza e higienização.

Resultados esperados
Garantir que o laboratório está devidamente limpo e higienizado, conforme os padrões
sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Carro de limpeza e EPI’s.
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Atividades
Colocar EPI’s;
Proceder a limpeza e higienização do setor seguindo os protocolos sanitários exigidos.

Cuidados
Nunca iniciar uma tarefa de limpeza e higienização sem antes colocar os EPI’s adequados.

Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI e/ou algum produto para a execução das tarefas, comunicar a
chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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x
HEMATOLOGIA

UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO
Laboratório

POP.7
Emissão
Revisão

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (TUBOS) –
HEMATOLOGIA
Executante

No:

Data:

Técnico de laboratório.
Resultados esperados
Assegurar que os tubos utilizados para coleta de material estão dentro dos padrões
sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Tubos de coleta com tampa, anti-coagulante, etiqueta e caneta.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Observar se os tubos de coleta estão devidamente higienizados;
Colocar dentro do tubo de coleta a solução anti-coagulante (EDTA):
A proporção de anti-coagulante é de 50 ml (1 gota) para 5 ml de sangue total,
preparado na proporção de 10%;
Etiquetar os tubos antes de encaminhá-los para a sala de coleta, devidamente fechados
com tampas.
Cuidados
Não iniciar o manuseio com os tubos de coleta sem antes proceder a higienização
correta das mãos;
Observar com bastante atenção se os tubos de coleta estão devidamente limpos, antes
de receberem o anti-coagulante;
Respeitar a proporção especificada: 50 ml (1 gota) de anti-coagulante para 5 ml de
sangue total, na proporção de 10%;
Não se esquecer de etiquetar os tubos de coletas antes de enviá-los para a sala de
coleta fechados com suas respectivas tampas;
A quantidade de sangue não precisa ser exata, mas sim aproximada. A homogeniização
deve ser imediata.
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Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum dos itens necessários ao preparo do material para coleta de sangue,
comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria nos tubos de coleta, informar a chefia imediata para que
esta tome providências para a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

do

Data:

POP.8
Emissão

Laboratório
PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (LÂMINAS –
ESFREGAÇO) – HEMATOLOGIA

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de laboratório.
Resultados esperados
Assegurar que as lâminas utilizadas para coleta de material estão dentro dos padrões
sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Lâminas laminadas novas, fita adesiva e lápis.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se as lâminas estão devidamente higienizadas (desengorduradas, sem
corrosão, sem mofo e secas);
Verificar a integridade das lâminas (bordos íntegros e marcados);
Colocar em uma das lâminas um pedaço de fita adesiva no extremo oposto à franja;
Colocar na lâmina que contém a fita adesiva, a amostra colhida e com a ajuda de outra
lâmina nova e limpa realizar o esfregaço;
Esperar o esfregaço secar;
Colocar (com o lápis) na fita adesiva as informações necessárias: nome do paciente,
registro do mesmo e tipo de exame.
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Cuidados
Nunca iniciar o manuseio das lâminas sem a devida higienização das mãos;
Observar com atenção ao estado de integridade e higienização das lâminas
(desengorduradas, bordos íntegros, se corrosão, sem mofo) e se as mesmas estão secas;
Só utilizar lâminas novas e com bordos íntegros para fazer os esfregaços;
Ter bastante atenção no momento da identificação da lâmina evitando possíveis erros;
Para todas as coleta de sangue:
As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre descartáveis
(25⁄8 ou 30⁄9);
Para a realização de punção digital, usar lancetas descartáveis ou agulhas do tipo
BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da
coleta;
O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser dividido
em pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI;
O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em
recipiente apropriado com tampa;
Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um
chumaço de algodão embebido em álcool absoluto, álcool a 70% ou álcool iodado.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum dos itens necessários para a realização dos esfregaços, comunicar a
chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria nas lâminas de esfregaço, informar a chefia imediata para
que esta tome providências para a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Data:
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

POP.9
Emissão

Laboratório
PREPARO DE MATERIAL DE COLETA (TUBO DE
HEMÓLISE) – HEMATOLOGIA

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de laboratório.
Resultados esperados
Assegurar que os tubos de hemólise utilizados para coleta de material estão dentro dos
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Tubos de hemólise.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Certificar-se se os tubos de hemólise foram quimicamente higienizados;
Certificar-se se os tubos de hemólise que passaram por limpeza rigorosa (teste de
coagulação) não apresentam restos de detergente, sabão ou arranhões;
Encaminhar para a sala de coleta os tubos de hemólise.
Cuidados
Nunca iniciar o manuseio dos tubos de hemólise sem a higienização correta das mãos;
Ter bastante atenção, observando se os tubos foram higienizados quimicamente;
Ter bastante atenção ao estado dos tubos onde serão realizados teste de coagulação,
certificando-se que estes não apresentam arranhões e⁄ou restos de detergente⁄sabonete.
Ações em caso de não conformidade
Se perceber alguma alteração nos tubos, quer por higienização inadequada, quer por
avaria, informar a chefia imediata para que esta solicite a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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do

Data:
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO
Laboratório

COLETA DE SANGUE CAPILAR

POP.10
Emissão
Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de laboratório.
Resultados esperados
Assegurar que a coleta de sangue capilar será feita da forma correta e dentro dos
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Algodão, álcool absoluto (ou à 70% ou iodado), lanceta descartável e⁄ou agulha do tipo
BENSAÚDE.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento;
Realizar a assepsia do local onde será feita a coleta do sangue (face lateral da polpa
digital, lóbulo da orelha ou calcanhar se for recém-nascido) friccionando suavemente para
evitar traumatismo intenso;
Puncionar o local com lanceta ou com a agulha de BENSAÚDE;
Enxugar a primeira gota de sangue que sair;
Colher as outras gotas de sangue;
Colocar um algodão no local onde foi realizada a coleta de sangue, pressionando
suavemente para estancar a saída de sangue;
Realizar os esfregaços necessários com as gotas de sangue colhidas, após a primeira
gota e⁄ou encaminhar o material para realização de exame de dosagem.
Cuidados
O sangue capilar pode ser utilizado para a preparação de esfregaços e também em
alguns casos, para a obtenção de pequena quantidade de sangue destinada à execução de
exames isolados como contagem de glóbulos ou hematócrito ou ainda dosagem de
hemoglobina.
Nunca iniciar a coleta de material sem a devida higienização das mãos;
A coleta de material jamais deve ser feita em região que apresente edema ou cianose;
Desprezar a primeira gota de sangue que sair no momento da coleta;
Somente utilizar as gotas de sangue subseqüentes à primeira para a realização de
esfregaços e⁄ou exames de dosagem;
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Deixar o sangue que o sangue flua facilmente, qualquer que seja a região escolhida.

Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Data:
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.11
Emissão

Laboratório

COLETA DE SANGUE VENOSO

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de laboratório.
Resultados esperados
Assegurar que a coleta de sangue venoso será feita da forma correta e dentro dos
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Garrote, seringa descartável, algodão embebido em álcool absoluto (à 70% ou iodado),
lâminas de esfregaço, tubo e⁄ou frasco, anti-coagulante, etiqueta e caneta.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Identificar previamente todos os tubos⁄frascos e lâminas de esfregaço com o nome do
paciente, registro e tipo de exame a ser realizado;
Colocar o garrote de maneira que ele possa ser solta com facilidade;
Realizar a assepsia do local onde o sangue vai ser colhido, com algodão embebido em
álcool absoluto;
Puncionar o local com o bisel da agulha voltado para cima, procurando fazer uma
penetração com um golpe seco;
Manter a seringa imóvel e aspirar ao sangue lentamente, sem provocar espuma;
Soltar o garrote logo após a punção, mas sempre antes do término da coleta;
Comprimir a região onde o sangue foi colhido com um chumaço de algodão, durante
alguns minutos;
Colocar algumas gotas de sangue (com o auxilio da agulha da seringa) na lâmina
destinadas a confecção de esfregaço;
Colocar anti-coagulante dentro do frasco e⁄ou tubo antes de colocar o sangue colhido;
Colocar o sangue dentro do tubo e⁄ou frasco (somente a seringa, sem agulha) deixando
o mesmo correr suavemente pelas paredes do tubo⁄frasco, evitando a formação de espuma;
Encaminhar os frascos⁄tubos e lâminas com o sangue colhido para a realização dos
exames.
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Cuidados
Nunca iniciar a coleta de sangue venoso sem a higienização correta das mãos;
Somente começar a coleta do sangue após a identificação do frasco⁄tubo e da lâmina
para esfregaço, contendo o nome do paciente, o número do registro e o tipo de exame a ser
realizado;
Somente iniciar a coleta se o paciente estiver bem acomodado e psiquicamente
preparado;
O material para a realização da coleta de sangue deverá estar sempre esterilizado e se
possível descartável;
A escolha do local para a punção deverá ser feita em função da quantidade necessária,
do material a ser utilizado e do calibre do vaso e ser puncionado;
Colocar o garrote de forma que ele possa ser solto facilmente, apertando o suficiente
para bloquear o retorno venoso, mas sem bloquear o fluxo arterial;
Lembrar-se que estase prolongada altera o material colhido, provocando
hemoconcentração de microcitose;
Atenção ao puncionar o local evitando movimentos de rotação ou lateral da agulha
para não dilacerar tecidos;
Lembrar-se que a penetração da agulha traumatizando em excesso os tecidos
possibilita a aspiração de suco tissular junto ao sangue facilitando a sua coagulação, mesmo
que parcial;
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Atenção para manter a seringa imóvel durante a aspiração do sangue (que deve ser
lentamente) para evitar que se forme espuma;
Lembrar-se que a espuma formada durante a coleta ou durante a colocação no tubo
provoca hemólise e agregação de plaquetas, alterando a sua concentração no sangue colhido;
Nunca esquecer de comprimir por alguns minutos, o local onde o sangue foi colhido
com um chumaço de algodão;
Atenção para colocar, com ajuda da agulha da seringa, algumas gotas de sangue nas
lâminas destinadas a realização de esfregaço;
O material deve ser transferido imediatamente da seringa para o frasco⁄tubo (que já
deverá conter o anti-coagulante) sem a agulha e deixando correr suavemente pelas paredes
do frasco⁄tubo, evitando a formação de espuma;
Ter bastante atenção para evitar os seguintes erros:
Na coleta de sangue capilar: excesso de pressão no local, massagem excessiva, edema/
cianose;
Na coleta de sangue venoso: estase prolongada devido ao garrote, edema/cianose,
aglutinação de células ou pequenos coágulos devido a demora na mista com o anticoagulante, mistura inadequada da amostra sanguínea, hemólise devido a trauma na
agitação.
Ações em caso de não conformidade
Se o paciente não estiver psiquicamente bem para a realização do exame, informar ao
médico e⁄ou enfermeira da unidade, solicitando orientações;
Se durante e⁄ou após a coleta do sangue ocorrer alguma das alterações acima
assinaladas, informar à chefia imediata do serviço solicitando orientações;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante Data:

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2096

NORMAS DE COLHEITA

UNIDADE
DE SAÚDE

NORMAS DE COLHEITA

EO. 2
Emissão

RECOMENDAÇÕES
GERAIS
PARA
FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO
NORMAS DE COLHEITA DE AMOSTRAS.

O

No:

Data:

"A colheita da amostra constitui a primeira fase da análise do produto".
Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o serviço de
colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver sincronismo entre a
remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises.
As amostras para exames físico-químicos deverão ser enviadas separadas daquelas
destinadas a exame microbiológico.
Sempre que possível, tais amostras devem ser enviadas em sua embalagem original,
para evitar modificações em suas características originais. Quando tal procedimento for
inviável, em função do volume mínimo disponível para colheita, aceitar-se-á o fracionamento
pela pessoa que a efetuar, desde que o mesmo seja realizado em condições adequadas,
cabendo nesse caso, ao fracionador da amostra, toda a responsabilidade pela modificação
das características iniciais do produto.
As amostras para exames físico-químico deverão ser acondicionadas em recipientes
limpos e íntegros (sem perfurações, rachaduras, etc.) na quantidade mínima de 500
(quinhentos) gramas. Quando o peso unitário não atingir o mínimo aqui estabelecido,
deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para se obter aquele quantitativo.
Neste caso, cuidados especiais são necessários para que todas as unidades pertençam ao
mesmo lote, partida, data de fabricação, etc., a fim de serem mantidas as características de
homogeneidade da amostra.
Em casos especiais, a amostra poderá ser acompanhada de relatório adicional,
contendo informações que possam auxiliar o analista na condução do seu trabalho.
Somente serão aceitas pelo laboratório as amostras que vierem acompanhadas de
indicação precisa do
(s) tipo (s) de exame (s) a ser (em) realizados.
1.8. Depois de colhidas, as amostras deverão ser acondicionadas adequadamente, para
evitar qualquer alteração nas mesmas até sua chegada ao laboratório. Assim, as amostras de
produtos facilmente alteráveis deverão ser acondicionadas em recipientes isotérmicos, e
acompanhadas de gelo ou outra substância refrigerante, cuidando-se sempre para que não
haja contatos deste com a amostra.
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Providências especiais deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre a
colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível, recomendandose que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem em estocagem intermediária
entre o ponto de colheita e o laboratório.
Somente serão aceitas para análise, amostras que houverem sido acondicionadas em
embalagem lacrada pela pessoa que efetuou a colheita, sugerindo-se, para tal, a utilização de
lacre ou outro tipo de fechamento hermético, que não possa ser violado sem que se torne
evidente. Tal providência se faz necessária para evitar a substituição ou adulteração da
amostra entre o ponto de colheita e o laboratório, com reflexos no resultado da análise.
Todas as amostras que chegarem ao laboratório em condições diferentes das aqui
preconizadas, serão recusadas, cabendo ao laboratório notificar, à pessoa que realizou a
colheita, as razões da não aceitação.
NORMAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS
LIMPEZA

Todo material de laboratório deve ser impecavelmente limpo, para que não haja
influência de resíduos das análises anteriores nas posteriores. Esses resíduos devem ser solúveis
em água, ácidos, bases, solventes orgânicos ou em mistura sulfocrômica.
Nunca usar um recipiente ou aparelho qualquer duas vezes, sem lavá-lo antes, mesmo
que ele venha a conter a mesma substância.
É conveniente sempre usar escova, para a limpeza perfeita do material.
Depois de limpos, devem ser enxaguados com água corrente, 3 a 4 vezes, depois com água
destilada, também 3 a 4 vezes e secados em estufa.
Depois de limpos e secos devem ser guardados nos respectivos lugares, evitando sempre
o contato manual quando são vidros de análises. Os materiais depois de limpos devem ser
tampado com algodão para evitar que poeiras penetrem dentro dos frascos prejudicando as
análises.
Na limpeza de materiais de vidro difíceis de serem limpos com solventes orgânicos, usase mistura sulfocrômica que limpa o resíduo por oxidação. A mistura sulfocrômica é preparada
com bicromato de potássio e ácido sulfúrico, da seguinte maneira: Dissolve-se 100 g de
bicromato de potássio em quantidade mínima de água e completa-se o volume até 1000ml com
ácido sulfúrico concentrado. Deve-se conservar a solução em vidro escuro, provido de rolha
esmerilhada. Deve-se limpar o material com a mistura sulfocrômica e em seguida enxaguar com
água várias vezes, depois passar água destilada e secar em estufa. Na falta de mistura
sulfocrômica usa-se HCℓ concentrado. Devido à sua alta reatividade, na manipulação e preparo
da mistura sulfocrômica devem ser observados:
O uso de luvas de borracha.
Dissolver o bicromato em água e depois adicionar o ácido, cuidadosamente, para evitar
respingar, sob contínua agitação.
Não fazer esta agitação â velocidade elevada; deve ser sempre lenta para evitar
espargimento.
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A solução quando nova ou ativa tem cor castanho avermelhado, com o
tempo e uso torna-se esverdeada, devendo ser substituída.
Para jogar a mistura fora, deve-se abrir a torneira da pia antes de derramá-la e então
despejá-la aos poucos e espaçadamente.
Para limpeza de materiais de vidro de diâmetro pequeno, tais como pipetas, pode-se
encher uma proveta grande (1000ml) e colocar as pipetas dentro,
com o bico para cima, no fundo da proveta deve-se colocar uma esponja de nylon para
amortecer a batida com o fundo da proveta.
O laboratório deve estar sempre limpo, evitando-se acúmulo de vidros e outros objetos
de uso sobre as mesas e pias.
As amostras devem ser guardadas em armários próprios, arrumadas de tal modo que se
torne fácil a localização de qualquer uma delas em determinado momento.
As gavetas devem ser constantemente arrumadas evitando-se acúmulo
de materiais desnecessários e fora de uso que deverão ser encaminhados à oficina ou
almoxarifado.
As pastas individuais de resultados analíticos devem ficar em lugar próprio, de fácil
localização para evitar-se que se extraviem, sendo de inteira responsabilidade do analista ao
qual pertence.
REGRAS DE SEGURANÇA
Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham arestas
cortantes. Todo material quebrado deverá ser desprezado.

Sempre adicione ácidos à água, nunca água à ácidos.
Não retornar os reagentes aos vidros primitivos, mesmo que não tenham sido usados,
coloque os sólidos em um recipiente especial para refugos químicos. Os líquidos, quando não
forem inflamáveis, podem ser despejados na pia, com bastante água corrente.
Lubrificar os tubos de vidro, termômetros etc..., antes de inseri-los em uma rolha.
Proteger as mãos com luvas apropriadas ou enrolar a peça de vidro em uma toalha, nesta
operação.
Ter muita cautela quando for testar um produto químico por odor; não coloque o produto
ou frasco diretamente sob o nariz.
Utilizar a capela sempre que for trabalhar uma reação que liberte fumos venenosos ou
irritantes.
Nunca deixe sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou que reaja
violentamente.
Improvisações são o primeiro passo a um acidente. Use material adequado.
Feche com cuidado as torneiras de gás, evitando o seu escape.
deixar sobre a mesa, vidro quente, pois podem pegá-lo inadvertidamente.
trabalhar.com inflamáveis perto dos bicos de gases acesos ou resistências elétricas
ligadas.
Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com a abertura dirigida contra si ou outrem.
Dirija-o para dentro da capela.
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aquecer reagentes em sistemas fechados.
nca fumar dentro de um laboratório.
igar o exaustor toda vez que houver escape de vapores ou gases no laboratório.
Antes de proceder, uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, faça uma, em
escala, na capela.
Ter completa consciência da localização do chuveiro de emergência, lavadores de olhos e
extintores, sabendo como usá-los corretamente.
pipetar líquidos cáusticos ou venenosos com a boca. Usar aparelhos apropriados.
qualquer momento esteja consciente do que estiver fazendo.
Após trabalhar com material tóxico, devemos limpar esmeradamente as mãos, o local de
trabalho e os materiais.
ACIDENTES
Qualquer acidente deve ser comunicado ao responsável pelo laboratório.
Corte ou ferimento mesmo leve, deve ser desinfetado e coberto.
Queimaduras com fogo ou material quente deve ser tratado com pomada apropriada
(Picrato de Butesin) ou Ácido Pícrico.
Queimaduras com ácido devem ser lavadas com muita água e em seguida com solução de
Bicarbonato de Sódio.
Queimaduras! com bases, devem ser lavadas com muita água, e em seguida com uma
solução de 2%

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2100

de ácido bórico ou acético.
Queimaduras com fenol devem ser lavadas com muito álcool.
Intoxicação com ácidos, tomar bastante leite e consultar um médico.
Intoxicação com sais, idem ao item anterior.
Intoxicação com gases ou vapores, respirar ar puro e consultar um médico.
nca devemos perder a calma dentro de um laboratório.
CUIDADOS GERAIS DE LABORATORIOS
Para evitar acidentes, devemos observar as seguintes instruções:
Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis que possam
dificultar as análises.
Nunca esquecer líquidos inflamáveis diretamente na chama do Bico de Bunsen; use para
isso chapas elétricas.
Os recipientes contendo líquidos, quando se inflamam devem ser cobertos com vidros de
relógio, cápsula de porcelana ou outro objeto qualquer, para que seja impedida a entrada de ar,
apagando-se deste modo o fogo.
É inútil jogar água em fogo produzido por líquidos inflamáveis que não são solúveis em
água. Apague o fogo com extintores.
Nunca use extintores de líquidos em circuitos elétricos, use sempre o extintor de CO2.
Nunca feche hermeticamente os aparelhos ou recipientes onde há o desprendimento de
gases.
Quando trabalharmos com papel de filtro de análise quantitativa devemos limpar as mãos
muito bem, para evitarmos erros de análises.
CUIDADOS COM A BALANÇA
As balanças analíticas nunca devem ficar em uma posição tal, que sofram a influência de
vibrações e correntes de ar.
Só podemos destravar a balança para verificar de passagem, quando a porta da mesma
estiver fechada, para evitar a ação das variações externas (ventos, respiração do operador, etc).
Para destravar uma balança, é necessário operar com o máximo cuidado, evitando assim
atritos e pancadas nos pratos da balança, que podem provocar diferença na sensibilidade.
Todos os materiais colocados na balança para serem pesados devem ser previamente
tarados, evitando sempre o contato manual; para isso existem pinças especiais.
Todas as anotações de pesagem devem ser feitas no rascunho para evitar erros de
cálculos.
CUIDADOS QUE O ANALISTA DEVE TOMAR PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS MAIS
PRECISOS
As amostras e sub-amostras devem ser representativas do lote do alimento que será
controlado porque o resultado analítico depende da quantidade de amostragem.
Portanto, a coleta, sub-divisão e homogeneização da amostra deve ser rigorosamente
cuidadosa.
Os métodos não trabalhados anteriormente pelo laboratório devem ser testados antes
de adotados na rotina.
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A repetibilidade do resultado da análise deve ser comprovada mediante
trocas de amostras com

laboratórios que já tenham experiência com a análise e freqüentes repetições da
análise em uma amostra considerada padrão.
2.7. CUIDADOS PESSOAIS
Algumas desta normas são de extrema relevância e devem ser plenamente definidas:
UNIFORMES: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, fechado na
frente e longo (abaixo dos joelhos).
CABELOS: permanentemente presos na sua totalidade. Em áreas de controle biológico,
o uso do gorro é obrigatório (Laboratório de Cultura, Biologia Molecular, Produção de
Componentes Lábeis Sangüíneos, Laboratório de Microbiologia, Isolamento Reverso, Centro
Cirúrgico, etc.).
SAPATOS: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias dentro
de áreas hospitalar e laboratorial.
JÓIAS E BIJUTERIAS: deve-se usar o mínimo possível. Não se deve usar anéis que
contenham reentrâncias, tais como incrustações de pequenos brilhantes ou pedras, assim
como não se deve usar pulseiras e colares que possam tocar superfícies de trabalho e/ou
pacientes, vidrarias, etc.
MAQUIAGEM E PERFUME: a maquiagem é uma grande fonte de partículas na área
laboratorial e hospitalar, partículas estas que significam perigo ! As maquiagens liberam
milhares destas partículas, na maior parte aderentes, pois contêm glicerina, mica, titânio,
entre outras coisas. Entre as maquiagens, o excesso de batom e rímel significam, sem dúvidas,
um dos maiores problemas, assim como laquê. Os perfumes devem ser evitados em
ambientes técnicos por inúmeros motivos: são poluentes ambientais, muitos pacientes têm
intolerância a odores, em função de seu estado de saúde e outros em função dos
medicamentos que fazem (quimioterapia e radioterapia), e podem impregnar ambientes
fechados que contenham filtros em ar condicionado, agravando o estado de saúde de muitos
alérgicos.
UNHAS: devem ser curtas e bem cuidadas. Não podem ultrapassar a “ponta dos dedos”.
Preferencialmente sem conter esmalte, principalmente nas áreas de isolamento reverso e
laboratórios de Cultura Celular. O esmalte libera partículas por micro - fraturas.
O acesso ao laboratório é limitado ou restrito ao pessoal técnico. Não permita a
circulação de pacientes ou de quadros administrativos, que não advertidos dos riscos
biológicos, podem se contaminar.
Os trabalhos da área técnica devem estar corretamente uniformizados sobre a
importância do uso dos equipamentos de proteção individual - EPIs, no sentido de prevenir a
contaminação da pele e da indumentária.
ROUPAS PROTETORAS: avental exclusivamente de manga longa, permanentemente
fechado. Deve ser usado no interior do laboratório, e deve permanecer no vestuário técnico,
não devendo ser usado em áreas públicas como: bares, lanchonetes, banco, etc.
ÓCULOS: devem ser usados para todas as áreas as atividades de risco, como
manipulação de produtos biológicos potencialmente contaminados, produtos químicos, além
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daquelas que portam risco de radiação e/ ou iluminação (uso de óculos especiais em presença
de lâmpada U.V.).
MÁSCARAS: devem ser usadas sempre que manipuladas substâncias químicas como
alto teor de evaporação (além de serem manipuladas em capelas de exaustão), e em áreas
de alta contaminação com produtos biológicos. As máscaras podem e devem ser usadas
também no sentido de não contaminarmos o ambiente (isolamento reverso, centro cirúrgico,
etc.).
LUVAS: obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico, e com
determinados produtos químicos.
2.8. CONCLUSÃO
Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório apresenta
riscos, seja pela ação dos produtos químicos, ou por chama, eletricidade como também pela
imprudência do próprio analista, que podem resultar em danos materiais ou acidentes
pessoais.
Os conselhos e técnicas aqui apresentados têm a finalidade de alertar aos
laboratoristas sobre os perigos que podem encontrar em certas analises e algumas maneiras
de evitá-los.
Prevenir acidentes! é o dever de cada um; trabalhe com calma, cautela, dedicação e
bom senso, seguindo sempre os conselhos aqui citados.

Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprov

ação

Assinatura do represen

tante Data:
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NORMAS DA CENTRAL DE MATERIAIS

UNIDADE DE
SAÚDE

Manual de Normas
Central
Esterilização

de

Materiais

EO.1
e

Emissão

Revisão
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

No:

Data:

Horário de funcionamento da área/serviço
Diariamente das 07h às 19h, inclusive feriados e finais de semana.
Clientes da área/serviço
Todos os usuários do hospital que necessitam dos serviços da Central de Materiais e
Esterilização.
Normas
Todos os funcionários da CME deverão adotar as medidas de precaução padrão
(medidas de barreira – higiene básica das mãos) para evitar a contaminação a partir de
sangue, secreções e excreções;
Somente poderão acessar as dependências da CME, os funcionários higienizados e
devidamente paramentados;
A porta que dá acesso as dependências da CME deverá ser mantida fechada, exceto
nos horários de troca de material sujo;
O profissional escalado para plantão na área suja será o responsável pelo controle de
entrada/saída de pessoal e entrada de materiais;
A programação cirúrgica deverá ser entregue na CME até as 12:30h do dia anterior às
cirurgias, para que os materiais cirúrgicos possam ser preparados com antecedência;
A CME deverá encaminhar para o centro cirúrgico os materiais, conforme segue:
Na tarde anterior a cirurgia, para cirurgias do período matutino: Lap’s, kits de materiais
e caixas de instrumentos cirúrgicos;
Na manhã da cirurgia, para cirurgias no período vespertino: Lap’s, kits de materiais e
caixas de instrumentos cirúrgicos;
É de responsabilidade da enfermeira do centro cirúrgico informar a enfermeira da CME
toda e qualquer alteração na programação cirúrgica, tais como: suspensão de cirurgias,
urgências, emergências, mudança de porte, mudança de procedimento e necessidade de
outros materiais;
Todo e qualquer material proveniente de outra instituição e/ou uso particular deverá
ser entregue na CME para processamento, com 48 horas de antecedência da data prevista da
cirurgia:
Cirurgias programadas na segunda-feira – prazo de entrega do material e/ou
equipamento deverá ser até sexta-feira;
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Cirurgias programadas em feriados – prazo de entrega do material e/ou equipamento
deverá ser na véspera;

Todo material que estiver destinado a ser processado por óxido de etileno deverá ser
encaminhado para a CME;
Todos os materiais processados com óxido de etileno deverão ter suas notas fiscais e
materiais, conferidas e assinadas pela enfermeira da CME e encaminhadas para a Diretoria
Administrativa;
A enfermeira da CME ou funcionária designada para tal será responsável pela inspeção
de entrada/saída de material e/ou equipamento externo ou de uso particular;
A entrada/saída de todo e qualquer material e/ou equipamento externo deverá ser
feita sob protocolo;
Todo e qualquer material e/ou equipamento externo ou de uso particular deverá ter
um impresso com os itens do produto;
Toda e qualquer visita à CME deverá ser agendada previamente, através de
comunicado formal,
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com a enfermeira da unidade ou secretária;
Todo e qualquer material sujo deverá ser encaminhado para CME em caixas fechadas e com
tampa com cuidado de proteção;
Todo e qualquer material sujo que der entrada na CME deverá ser inspecionado e protocolado
pela Técnico de enfermagem e auxiliar da recepção de área suja;
Todo e qualquer material que tenha a sua integridade e/ou funcionalidade alterada deverá ser
devolvido para a CME mediante protocolo;
O transporte de material esterilizado para as unidades deverá ser feito dentro de recipientes
fechados com tampa;
Todo e qualquer material estéril a óxido de etileno, proveniente de empresa ou de uso
particular, deve ser encaminhado previamente para a CME, para avaliação pela enfermeira e
disponibilizado para o setor de origem;
Toda e qualquer intercorrência que aconteça na CME deverá ser comunicada imediatamente
a enfermeira da unidade, para que sejam tomadas as providencias necessárias. Na ausência da
enfermeira, a comunicação deverá ser feita à secretária ou ao funcionário designado por ela para
este fim;
Ao final do expediente, o funcionário designado deverá fazer a revisão da CME (referente à
parte elétrica e limpeza;
É de responsabilidade do funcionário da CME zelar por toda a estrutura física e equipamentos
da mesma;
Todos os danos causados por mau uso deverão ser ressarcidos pelo funcionário da CME;
É de responsabilidade da CME devolver todo material e/ou equipamento processado de forma
íntegra;
Somente a enfermeira da CME poderá autorizar a entrega e/ou recebimento de
material/equipamento fora dos horários pré-estabelecidos;
Mensalmente deverá ser realizada uma reunião com todos os funcionários da CME, sendo
obrigatória a participação de todos;
O empréstimo de todo e qualquer material/equipamento somente poderá ser feito após
autorização da diretoria da policlínica;
Os materiais/equipamentos que não pertençam a instituição somente poderão ser
processados na CME após autorização da diretoria da policlínica;
Periodicamente deverão ser realizados cursos de atualização para os funcionários da CME,
sendo obrigatória a presença de todos;
O horário de distribuição de material estéril é das 08h às 12h;
É obrigatório o uso de protetor auricular quando o funcionário for usar ar comprimido
medicinal e equipamentos ruidosos.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprov
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Assinatura do representante Data:

UNIDADE
SAÚDE

DE

Manual de Normas
Central
Esterilização

de

EO.2

Materiais

e

Emissão

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Revisão
N

Data:

o:

Normas

A seleção de embalagens para a CME deve obedecer aos critérios abaixo relacionados:
Ser apropriada para o tipo de material, o método de esterilização utilizado e suportar as
condições físicas do processo;
Prover integridade adequada de selagem e ser à prova de violação;
Ser barreira microbiana;
Fornecer barreira adequada a líquidos;
Permitir remoção de ar adequada;
Permitir a penetração e remoção de agente esterilizante;
Proteger o conteúdo da embalagem de danos físicos;
Resistir a rasgos e perfurações;
Ser livre de furos e micro furos;
Não conter ingrediente tóxico, alvejantes ópticos, corante ou amido;
Ter imprimido o indicador químico específico para cada tipo de esterilização;
Evitar liberação de fibras ou partículas;
Não oferecer dificuldades à abertura do pacote;
Ter uma relação custo/benefício positiva;
Ser facilmente encontrada no mercado;
O sistema de embalagens deve ser usado de acordo com as instruções escritas pelo fabricante
e ter registro no Ministério da Saúde.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do

D
ata:

NORMAS DO NECROTÉRIO
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UNIDADE DE SAÚDE

Manual de Normas e Rotinas

EO.1

Necrotério

Emissão

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Revisão
N

Data:

o:
Horário de funcionamento da área/serviço
24 horas em regime de sobre-aviso.
Clientes da área/serviço
Todos os pacientes que vieram a óbito.
Normas
O setor de necrotério deverá ser mantido higienizado e mantido fechado constantemente,
abrindo apenas quando necessário;
A chave do setor de necrotério deverá ficar sempre com o serviço de vigilância e a mesma deverá
ser entregue sob protocolo quando houver necessidade;
Todas as peças humanas, resultados de amputação, restos placentários e deverão ser
armazenadas no setor de necrotério, refrigerados, para posteriormente serem enviadas ao Instituto
Médico Legal (IML).
As peças armazenadas no setor de necrotério deverão ser enviadas ao Instituto Médico Legal (IML)
semanalmente;
O serviço de higienização deverá realizar a limpeza do setor sempre que o corpo for retirado;
O setor de necrotério permanecerá aberto para os familiares e amigos do paciente falecido até
que os mesmos encaminhem o corpo para o sepultamento.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do

Data:

ROTINAS DA CENTRAL DE MATERIAIS

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.1

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
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N

Data:

o:

TRANSPORTE
Executante DE MATERIAL SUJO
Técnico de enfermagem do CC, Setores de Materiais ou ambulatório.
Resultados esperados

Assegurar que o material sujo seja transportado de forma correta, evitando o perigo de
contaminação.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas, máscaras, carro de transporte de material sujo fechado e com tampa, livro de
protocolo e caneta.
Atividades
Higienizar as mãos;
Colocar os EPI’s (máscara e luvas);
Dispor o material sujo dentro do carro de transporte;
Protocolar em livro próprio os materiais que estão sendo encaminhados para a CME;
Conferir junto com o responsável pelo recebimento de material sujo, os materiais que estão sendo
entregues;
Retornar para o setor de origem com o livro de protocolo.
Cuidados
Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s;
Nunca transportar material sujo sem o uso dos EPI’s;
Nunca transportar material sujo em carro que não seja específico para esta função.
Ações em caso de não conformidade
Se o carro de transportar o material sujo apresentar problemas, comunicar a chefia da CME para
que providencie o conserto e/ou a substituição do mesmo;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do

Data:

POP.2
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Emissão

Central de Materiais e Esterilização
Revisão

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO PELA ÁREA SUJA

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem da CME.
Resultados esperados

Assegurar que o material sujo seja recebido de forma correta, evitando o perigo de contaminação.
Recursos Necessários
Água, sabão e EPI’s
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar os EPI’s (óculos, avental, máscara com filtro químico, luvas de látex cano longo);
Conferir o material sujo que está recebendo, atentando para o quantitativo, condições gerais e
funcionalidade;
Assinar o protocolo após conferência do material sujo;
Distribuir o material/artigo para lavagem mecânica ou manual;
Verificar se existe a necessidade de lubrificação e/ou desoxidação do material/artigo, após o
termino da lavagem;
Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais;
Reiniciar o processo de lavagem do material/artigo, caso verifique que a limpeza não atingiu os
padrões exigidos pelas normas;
Encaminhar o material/artigo limpo para a área de preparo.
Cuidados
Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s;
Nunca manusear material/artigo sujo sem estar usando os EPI’s corretos;
Muita atenção ao conferir o material que está sendo recebido;
Muita atenção na verificação do material/artigo após a lavagem, verificando se a mesma atingiu
os padrões exigidos.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma não conformidade no material/artigo, no ato da conferência, anotar no
protocolo de recebimento e registrar no livro de ocorrência da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
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Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.3

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO AUTOCLAVÁVEL

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que o material processado na autoclave seja feita dentro dos padrões exigidos pelas
normas sanitárias.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de Kevlar, máscara e pro pé), papel manta (próprio para envolver o
material/artigo que vai para a autoclave), etiqueta e caneta.
Atividades
Receber os Materiais limpos;
Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais recebidos;
Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido;
Dispor o material/artigo em invólucro apropriado antes de colocá-los na autoclave;
Identificar o material/artigo conforme a rotina (data, lote, validade, processo que foi submetido e
assinatura do responsável;
Monitorar cada lote ou carga no processo de esterilização;
Utilizar luvas de Kevlar quando for retirar da autoclave os Materiais processados;
Encaminhar, com técnica adequada, o material/artigo estéril para a sala de acondicionamento,
utilizando máscara e propé.
Cuidados
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos;
Nunca se esquecer de envolver o material/artigo que será processado na autoclave no papel
manta;
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Nunca se esquecer de usar as luvas de Kevlar quando for retirar os Materiais esterilizados;
Nunca se esquecer de identificar o material/artigo conforme a rotina utilizada;
Nunca se esquecer de utilizar os EPI’s corretos quando for encaminhar os Materiais estéreis para
a sala de acondicionamento.

Ações em caso de não conformidade
Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para a área de
material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente;
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.4

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO EM SOLUÇÃO

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que o material processado em solução seja feita dentro dos padrões exigidos pelas
normas sanitárias.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, máscara com filtro químico, óculos, avental, protetor
auricular), compressa estéril, ar comprimido, livro de protocolo e caneta.
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Atividades
Receber os materiais limpos;
Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais recebidos;
Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido;
Imergir o material/artigo em solução própria para esterilização, respeitando o tempo necessário
de exposição dos mesmos;
Utilizar pinça mestra quando imergir os Materiais dentro da solução;
Retirar o material/artigo de forma asséptica;
Secar o material com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor auricular);
Acondicionar o material/artigo em invólucro apropriado;
Devolver o material/artigo processado ao setor de origem, mediante protocolo.
Cuidados
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos;
Nunca se esquecer de usar a pinça mestra quando for imergir os Materiais dentro da solução;
Respeitar o tempo necessário para a exposição dos materiais/artigo dentro da solução;
Nunca se esquecer de utilizar o papel invólucro correto quando o material/artigo estiver seco.
Ações em caso de não conformidade
Se perceber que algum material/artigo não está totalmente limpo devolvê-lo para a área de
material sujo, para que o mesmo seja lavado novamente;
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Central
Esterilização

de

Materiais

e

do

POP.5
Emissão

Revisão
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Data:

No:

Data:

RECEPÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NA SALA DE
ACONDICIONAMENTO
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material/artigo processado/esterilizado está acondicionado dentro
das normas e exigências sanitárias.
Recursos Necessários
EPI’s (propé, máscara e gorro), livro de protocolo, livro de ocorrência.
Atividades
Colocar EPI’s para receber os Materiais esterilizados;
Dispor os Materiais conforme as normas e exigências sanitárias;
Manipular os Materiais esterilizados, o mínimo possível;
Controlar e registrar a temperatura da sala de acondicionamento de materiais
esterilizados;
Cuidados
Nunca colocar os Materiais uns sobre os outros;
Atenção com os Materiais perfurocortantes;
Não perfurar o invólucro dos materiais (grau – cirúrgico);
Ações em caso de não conformidade
Invólucros não íntegros, devolver para a área de processamento;
Atenção à temperatura ambiente. Se necessário comunicar a enfermeira chefe da CME
para que a mesma tome providências;
Se no manuseio de material perfurocortante, o profissional se machucar, comunicar a
chefia da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do

Data:

POP.6
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Emissão

Central de Materiais e Esterilização
Revisão

RECEBIMENTO DE MATERIAL/ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR
o:

Executante

N
a:

Dat

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que as condições do material hospitalar sejam adequadas no recebimento.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, ficha de conferência de material.
Atividades
Higienizar as mãos;
Colocar EPI’s (luvas de procedimento e avental);
Receber os Materiais médico-hospitalares;
Conferir os Materiais quanto à integridade, quantidade e funcionalidade dos mesmos;
Registrar em protocolo de recebimento dos Materiais, após conferência;
Registrar em impresso própria a ausência de algum material/artigo;
Solicitar a assinatura do responsável pela entrega dos Materiais.
Cuidados
Não receber os Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Ter atenção no momento da conferência dos Materiais recebidos;
Não se esquecer de registrar a ausência de algum material/artigo.
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do
mesmo;
Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de
ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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Dat
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.7

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE MOTORES E SERRAS
o:

Executante

N
a:

Dat

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os motores e serras serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, detergente enzimático, EPI’s
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Desconectar cada acessório:
Motor,
Peça de mão,
Protetor de boca,
Broca,
Serra e
Lâmina;
Imergir os acessórios em um recipiente com detergente enzimático, exceto a peça do motor;
Verificar a qualidade da limpeza.
Cuidados
Não iniciar a limpeza dos acessórios sem estar utilizando os EPI’s;
Não se esquecer de desconectar os acessórios;
Nunca imergir o motor no detergente enzimático;
Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum EPI não prosseguir com o procedimento até à reposição;
Se perceber alguma avaria nos acessórios, comunicar a enfermeira chefe da CME;
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE
SAÚDE

DE

do

Dat
a:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.8

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS
o:

Executante

N
ta:

Da

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os equipamentos pneumáticos serão limpos conforme padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, compressa limpa, lubrificante mineral, tecido claro e escovas.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Conectar o chicote na peça de mão do aparelho;
Enxaguar com água corrente, removendo o excesso de sujidade, deixando sempre a ponta do
aparelho virada para baixo;
Lavar todos os acessórios, tais como, lâminas, brocas e chicotes manualmente, utilizando
escovas próprias para essa finalidade;
Enxaguar abundantemente os acessórios em água corrente, evitando a entrada de água no
chicote;
Secar os acessórios com compressa limpa;
Verificar se os acessórios estão totalmente limpos;
Organizar os acessórios e encaminhá-los para a sala de preparo;
Submeter os acessórios a um método de limpeza que seja eficaz e conserve os mesmos;
Separar os instrumentos cirúrgicos, sempre que possível;
Abrir as pinças e desconectar os componentes desmontáveis;
INSTITUTO CEM
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Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma
que todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material;
Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.

Cuidados
Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos pneumáticos sem estar usando os EPI’s
corretamente;
Atenção quando for enxaguar o aparelho, deixando sempre a ponta do mesmo para baixo;
Somente utilizar
materiais/equipamentos;

escovas

e

produtos

não

abrasivos

para

a

lavagem

dos

Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos
expostos a ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola
de água sob pressão e ar comprimido;
Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica
que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia,
antes de ser realizada a primeira esterilização e uso;
Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e desinfecção
da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para facilitar a inspeção da
limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.
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Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza
e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o
conserto;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: A

provação

Assinatura do representan

te Data:

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.9

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que os equipamentos elétricos serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante mineral,
álcool a 70% e tecido claro.
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Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Iniciar o processo de limpeza utilizando um tecido macio limpo, embebido com detergente
enzimático para retirar a sujidade;
Usar um tecido limpo úmido até que retire todo o detergente do aparelho;
Conferir a limpeza realizada, verificando a existência de resíduo de sujidade e a presença de danos
no aparelho;
Encaminhar equipamento para a área de preparo;
Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma que
todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material/artigo;
Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor.
Inspecionar a qualidade da limpeza;
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos elétricos sem estar usando os EPI’s corretamente;
Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos materiais/equipamentos;
Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos expostos
a ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola de
água sob pressão e ar comprimido;
Somente colocar na lavadora ultra-sônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica que
a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, antes de
ser realizada a primeira esterilização e uso;

Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e desinfecção da
bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para facilitar a inspeção da limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante do
aparelho) e permeáveis ao vapor.
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Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a enfermeira
da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza e/ou
desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o conserto;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representan

UNIDADE DE SAÚDE

te Data:
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POP.10

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS

N

Data:

o:
Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os Materiais serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante mineral,
álcool a 70% e tecido claro.
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Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Lavar peça por peça, fazendo fricção, utilizando escova apropriada no corpo, nas articulações e
na cremalheira da pinça, seguindo a direção das ranhuras;
Lavar manualmente os instrumentos cirúrgicos delicados;
Submeter os Materiais a um método de limpeza que seja eficaz e conserve o material;
Separar os materiais cirúrgicos, sempre que possível;
Abrir as pinças e desconectar componentes desmontáveis;
Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de forma que
todos fiquem expostos à ação da lavadora;
Enxaguar abundantemente o material;
Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada com
álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza realizada;
Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor;
Inspecionar a qualidade da limpeza;
Validar o processo de limpeza dos equipamentos.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos materiais/equipamentos;
Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos expostos
a

ação da lavadora;
A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, limpar,
enxaguar e fechar novamente;
A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola de
água sob pressão e ar comprimido;
Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga metálica
que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão e/ou quebra;
Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, antes
de ser realizada a primeira esterilização e uso;
Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e desinfecção da
bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para facilitar a inspeção da
limpeza;
Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante do
aparelho) e permeáveis ao vapor.
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Ações em caso de não conformidade
Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos/Materiais, comunicar a
enfermeira da CME;
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais,
comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza e/ou
desinfecção dos instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite
manutenção;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante

UNIDADE DE SAÚDE

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.11

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que os materiais de assistência respiratória serão limpos conforme padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s (luvas, avental impermeável, abafador de ruídos e óculos), compressa
estéril, ar comprimido, solução enzimática e recipiente para a solução.
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Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Desconectar as válvulas, diafragmas, pequenos copos de reservatório;
Imergir totalmente o artigo em um recipiente contendo solução enzimática a fim de evitar perdas;
Imergir totalmente os artigos (traqueias, ambús, máscaras) em um recipiente contendo solução
enzimática;
Lavar os artigos;
Enxaguar bem os artigos;
Secar os artigos com compressa estéril ou com ar comprimido (usar protetor auricular), antes de
proceder à desinfecção ou esterilização dos mesmos;
Inspecionar a qualidade da limpeza realizada;
Encaminhar para o processo de esterilização ou desinfecção, conforme o tipo de artigo.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Atenção ao desconectar os artigos para que não haja perdas;
Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a exposição dos mesmos;
Atenção na inspeção da qualidade da limpeza.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum artigo, comunicar a enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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Data:

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.12

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DOS ARTIGOS TUBULARES

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que os artigos tubulares serão limpos conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, seringa, recipiente para solução enzimática, ar comprimido,
hipoclorito de sódio a 1%, solução enzimática ou lavadora ultrassônica.
Atividades
Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Lavar os artigos tubulares o mais rápido possível para assegurar uma limpeza eficiente;
Aspirar água abundantemente para evitar o ressecamento da matéria orgânica na luz do tubo;
Submergir as tubulações, garantido que o ar possa sair do lúmen;
Observar a entrada de água por todo o lúmen ou forçar a entrada do líquido com o auxílio de uma
seringa;
Imergir os artigos em recipiente contendo solução enzimática ou na lavadora ultrassônica;
Secar com ar comprimido (usar o protetor auricular);
Encaminhar os artigos para o processo de esterilização por óxido de etileno ou autoclave à vapor;
Realizar a desinfecção química com hipoclorito de sódio a 1%, obedecendo à técnica estabelecida.
Cuidados
Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente;
Nunca esquecer da aspirar com água abundante para evitar o ressecamento da matéria orgânica
na luz do tubo;
Deixar os artigos imersos na solução enzimática pelo tempo necessário para a exposição dos
mesmos;
Atenção na inspeção da qualidade da limpeza.
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Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, comunicar
a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender procedimento;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material, comunicar a enfermeira da CME;

Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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Proposta Policlínica Regional

UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Central
Esterilização

de

Materiais

e

POP.13
Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO DO PROTETOR AURICULAR

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o protetor auricular será higienizado e usado corretamente.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa, álcool a 70%, saco plástico.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Higienizar o protetor auricular com uma compressa limpa, embebida em álcool a 70%
no início da jornada de trabalho;
Manter o protetor auricular em local visível, próximo à saída do ar comprimido;
Guardar o protetor auricular dentro de um saco plástico, após a jornada de trabalho.
Cuidados
Higienizar as mãos antes usar o protetor auricular;
Higienizar o protetor auricular no início da jornada de trabalho;
Usar sempre o protetor auricular quando utilizar ar comprimido medicinal ou
equipamentos ruidosos;
Manter o protetor auricular próximo da saída de ar comprimido.
Guardar em um saco plástico o protetor auricular, após a jornada de trabalho.
Ações em caso de não conformidade
Nos casos de perdas ou danos ao protetor auricular, comunicar imediatamente a
enfermeira da CME;
Responsável pela elaboração:
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Proposta Policlínica Regional

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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Data:

POP.14
Emissão

Revisão
SECAGEM DE ARTIGOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os materiais médico-hospitalares sejam secos com a técnica correta,
permitindo o aumento de vida útil dos artigos ⁄ materiais, sobretudo, àqueles que possuem
articulações, ranhuras e cremalheiras.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa, protetor auricular, pistola de ar comprimido.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Enxugar as mãos com uma compressa limpa;
Colocar o protetor auricular;
Inspecionar os materiais ⁄ artigos quanto à limpeza realizada, integridade e
funcionalidade dos mesmos;
Realizar a secagem dos materiais ⁄ artigos com a pistola de ar comprimido;
Encaminhar os materiais ⁄ artigos para a área de preparo.
Cuidados
Sempre higienizar as mãos antes de iniciar a secagem dos materiais ⁄ artigos médicohospitalares;
Ter bastante atenção quando for inspecionar a limpeza, integridade e funcionalidade
dos materiais ⁄ artigos médico-hospitalares;
Usar o protetor auricular quando for utilizar o ar comprimido medicinal e
equipamentos ruidosos.
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Ações em caso de não conformidade
Se o protetor auricular apresentar avaria, comunicar imediatamente a enfermeira da
CME para que a mesma providencie a substituição do mesmo;
Se a pistola de ar comprimido apresentar defeitos, informar imediatamente a
enfermeira da CME para que a mesma providencie o conserto desta;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Central
Esterilização

de

Materiais

e

do

Data:

POP.15
Emissão

Revisão
LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS ∕ ARTIGOS MÉDICOHOSPITALARES
Executante

No:

Data:

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os materiais / artigos médico-hospitalares sejam lubrificados da forma
correta, permitindo o aumento de vida útil destes.
Recursos Necessários
Água, sabão, papel toalha, EPI’s, lubrificante, recipiente limpo, compressa limpa
e papel invólucro apropriado.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão e, secá-las com papel toalha;
Colocar os EPI’s;
Diluir o lubrificante conforme indicação do fabricante e colocá-lo dentro do recipiente
limpo;
Imergir os materiais / artigos abertos dentro da solução deixando-os permanecer
durante o tempo indicado pelo fabricante;
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Retirar os materiais / artigos e colocá-los sobre uma compressa limpa;
Esperar que os materiais / artigos sequem;
Acondicionar os materiais / artigos em papel apropriado.

Cuidados
Atenção ao diluir o lubrificante para que seja feito, conforme indicações do fabricante;
Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos
conforme o tempo especificado pelo fabricante;
Somente envolver os Materiais em papel apropriado, após a secagem total dos
mesmos.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a lubrificação do Material, comunicar
a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar algum produto necessário para a execução da tarefa de lubrificar os Materiais,
comunicar a enfermeira da CME, para que a mesma providencie;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a
enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE
SAÚDE

Central
DE Esterilização

de

Materiais

do

Data:

POP.16
e

Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO

No:

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
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Resultados esperados
Assegurar que o ar comprimido medicinal será utilizado dentro dos padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa, EPI’s, malhar tubular estéril e pistola.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa;
Colocar os EPI’s (luvas de procedimento e protetor auricular);
Colocar a malha tubular estéril na pistola de ar comprimido;
Pressionar a pistola e iniciar o processo de secagem dos Materiais;
Retirar a malha tubular da pistola após o término da secagem.
Cuidados
Somente iniciar o processo de secagem após higienizar as mãos, colocar os EPI’S e
colocar a malha tubular na pistola de ar comprimido.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a secagem do Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a
enfermeira da CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a
enfermeira da CME;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.17

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
INSTITUTO CEM
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N

Data:

o:

DESINFECÇÃO
Executante DE MATERIAIS
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que os Materiais serão desinfetados, conforme padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, protetor auricular, gorro, máscara, avental impermeável
e óculos de proteção), recipiente de plástico rígido ou vidro com tampa, compressa limpa, cuba
metálica, solução desinfetante, água estéril, papel manta, pistola de ar comprimido e álcool a 70%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar os EPI’s necessários (luvas de borracha, gorro, máscara, óculos de proteção e avental
impermeável) antes de iniciar o processo de desinfecção dos Materiais;
Colocar na tampa do recipiente (vidro ou plástico rígido) a identificação do processo realizado
(nome da solução desinfetante, data da manipulação, validade e responsável);
Lavar os Materiais e secá-los antes de submergi-los na solução desinfetante;
Colocar a solução desinfetante em quantidade suficiente no recipiente apropriado e
identificado;
Imergir os Materiais dentro da solução desinfetante, de forma que fiquem envolvidos
completamente;
Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas;
Deixar os Materiais imersos em solução desinfetante, conforme as instruções do fabricante
(utilizar um timer);
Enxaguar abundantemente com água estéril os Materiais que foram submetidos à solução
desinfetante química;
Colocar os Materiais desinfetados sobre compressas limpas, cuidando para que não haja
recontaminação dos mesmos;
Colocar protetor auricular e iniciar o processo de secagem com a pistola de ar comprimido
medicinal;
Proceder à secagem rigorosa dos Materiais antes de guardar, evitando surgimento e/ou
crescimento de fungos;
Fazer a revisão de todo o material/artigo desinfetado e seco;
Acondicionar os Materiais em recipientes e/ou invólucros apropriados;
Lavar o recipiente da solução e desinfetá-lo com álcool a 70%;
Guardar o recipiente em local apropriado.
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Cuidados
Higienizar as mãos com água e sabão, secando-as com compressa limpa;
Colocar os EPI’s antes da realização de processo (desinfecção e secagem);
Colocar os Materiais dentro de cuba metálica, sobre compressa limpa, se for necessário,
evitando o

desgaste dos mesmos;
Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas;
Adotar métodos de validação e monitoração dos processos de desinfecção;
Controlar a qualidade dos processos de desinfecção;
Atenção ao imergir com os Materiais na solução, para que os mesmos fiquem expostos conforme
o tempo especificado pelo fabricante;
Somente envolver os Materiais em papel e/ou recipiente apropriado, após a secagem total dos
mesmos;
Desinfetar o recipiente da solução após lavagem, com álcool a 70%;
Realizar a limpeza do recipiente onde fica a solução desinfetante, desprezando a solução após o
termino do processo se verificar que a mesma contém sujidade, alteração na saturação ou de acordo
com a recomendação do fabricante.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a desinfecção dos Materiais, comunicar a
enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento;
Se faltar algum produto para a execução correta das tarefas, comunicar a enfermeira da CME
para que a mesma providencie a substituição;
Se faltar ocorrer algum problema com a pistola de ar comprimido, comunicar a enfermeira da
CME, para que a mesma providencie o conserto da mesma;
Nos casos em que venha a ocorrer a perda de algum material / artigo, comunicar a enfermeira da
CME;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.18

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DA MÁSCARA FACIAL

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que a máscara facial será usada corretamente e que a sua limpeza será feita conforme
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, compressa limpa.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão, antes de utilizar a máscara;
Adaptar a máscara à face de forma que não haja vazamento;
Limpar a máscara com uma compressa limpa e úmida após o uso da mesma, no final de cada
procedimento;
Guardar a máscara após uso e limpeza em armário fechado, próximo a área de manipulação.
Cuidados
Usar a máscara sempre que manusear soluções voláteis;
Usar a máscara sempre que manipular glutaraldeído a 2%;
Realizar a troca do filtro da máscara conforme orientações do fabricante;
Manter a máscara em armário fechado, próximo à área de manipulação.
Ações em caso de não conformidade
Solicitar a enfermeira da CME que providencie nova máscara e⁄ou a troca do filtro da mesma se
perceber que a mesma está apresentando vazamentos, mesmo quando bem ajustada à face;
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.19

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ANALISADOR DE O2 (ASSISTÊNCIA
RESPIRATÓRIA)
o:

N

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, álcool a 70%.
Atividades
Higienizar a mãos com água e sabão;
Colocar as luvas para iniciar o processo de limpeza do analisador de O2;
Limpar o analisador de O2;
Desinfetar o analisador de O2 com álcool a 70%;
Realizar a operação por três vezes seguidas;
Deixar secar naturalmente e guardar.
Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção do
analisador de O2;
Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do analisador de O2.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Aprovação
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Responsável pela aprovação:

UNIDADE DE SAÚDE

Assinatura
representante

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.20

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DE LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA
RESPIRATÓRIA)
o:

N

Data:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, compressa limpa, solução detergente enzimática, álcool a
70%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza do cabo de laringoscópio;
Limpar o cabo com uma compressa limpa embebida em solução detergente enzimática;
Remover a solução detergente enzimática com uma compressa limpa úmida;
Deixar o cabo secar e proceder a desinfecção com álcool a 70%;
Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção do
cabo de laringoscópio;
Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do cabo de laringoscópio.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
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Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.21

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DA LÂMINA DO LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA)

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, solução detergente
enzimática, glutaraldeído a 2% e/ou álcool a 70%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da lâmina do laringoscópio;
Desconectar a lâmpada e limpá-la;
Lavar a lâmina em água corrente e detergente enzimático;
Imergir a lâmina em solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos;
Deixar secar e guarda em local apropriado.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Não se esquecer de desconectar a lâmpada do laringoscópio antes de iniciar a limpeza e
desinfecção da lâmina do mesmo;
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e
desinfecção da lâmina do laringoscópio.
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Ações em caso de não conformidade
Na falta de solução de glutaraldeído a 2% realizar a desinfecção da lâmina com uma compressa
limpa embebida em álcool a 70%, repetindo a operação por 3 vezes seguidas;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.22

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DA MÁSCARA (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA)

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que o material seja limpo e desinfetado conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a
0,02% ou hipoclorito de sódio a 1%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza da máscara de assistência
respiratória;
Lavar a máscara em água corrente;
Envolver a máscara em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora;
Deixar secar e guarda em local apropriado.
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Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e
desinfecção da máscara de assistência respiratória;
Na desinfecção da máscara com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar a mesma na solução por
uma hora e sem enxágüe.
Ações em caso de não conformidade
Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção da máscara,
colocar a mesma numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de trinta minutos e
enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.23

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBÚS, NEBULIZADORES, CÂNULAS DE
GUEDEL E INLADORES

Revisão
N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que os materiais sejam limpos e desinfetados conforme os padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a 0,02%
ou hipoclorito de sódio a 1%.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas e a máscara antes de iniciar o processo de limpeza dos materiais;
Lavar os materiais em água corrente;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2139

Proposta Policlínica Regional

Envolver os materiais em hipoclorito de sódio a 0,02% por uma hora;
Deixar secar e guarda em local apropriado.

Cuidados
Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e
desinfecção dos materiais;
Na desinfecção dos materiais com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar os mesmos em solução
por uma hora e sem enxágüe.
Ações em caso de não conformidade
Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção dos materiais,
colocar os mesmos numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo de trinta minutos e
enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para secar;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.24

Central de Materiais e Esterilização

Emissão
Revisão

EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS
o:

Executante

N
a:

Dat

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que os Materiais sejam empacotados conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, embalagem, caixas/pacotes (25x20x20), embalagem dupla, etiquetas, fita
adesiva, papel grau cirúrgico.
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se as condições de higienização, integridade e funcionalidade dos Materiais antes de
empacotá-los;
Selecionar a embalagem adequada ao material/artigo e conforme o tipo processo de
esterilização que o mesmo será submetido;
Observar o peso máximo que as caixas/pacotes devem ter (até 5 kg) e tamanho (25x20x20 cm);
Observar se a embalagem dupla (quando for o caso de usá-la) não está apresentando dobras
internas e se a mesma se ajusta perfeitamente à parte externa;
Identificar, através de etiqueta, a embalagem com as seguintes informações: descrição do
conteúdo interno, método de esterilização, controle do lote, data da esterilização, data da validade e
responsável técnico;
Colocar a etiqueta de identificação no papel de grau cirúrgico na parte inferior da embalagem,
na área externa da selagem;
Inspecionar a integridade da selagem da embalagem;
Remover o ar interno da embalagem de papel grau cirúrgico, antes de colocá-la na câmara de
esterilização.
Cuidados
Atenção para que o peso máximo da caixa/pacote não exceda a 5 Kg e tamanho de 25x20x20;
Atenção as dobraduras da embalagem para que não apresentem dobras internas, ficando
perfeitamente ajustada à parte externa da mesma;
Atenção na identificação da embalagem, colocando todas as informações necessárias;
Jamais escrever sobre a embalagem e sim sobre fita ou em etiqueta, utilizando canetas
apropriadas para essa tarefa;
Observar a existência de ar no interior da embalagem, pois no processo de esterilização a
expansão do ar interno pode provocar a abertura do pacote;
Observar a integridade selagem antes de colocá-la na câmara de esterilização;
Adaptar técnicas de empacotamento de Materiais.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Dat
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.25

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
USO DE FITA ADESIVA INDICADORA
o:

Executante

N
a:

Dat

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Garantir que o material/artigo foi submetido corretamente ao processo de esterilização.
Recursos Necessários
Água, sabão, fita adesiva indicadora.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar no pacote/embalagem do material/artigo que será esterilizadora a fita adesiva
indicadora, respeitando o tamanho de 5 cm;
Observar, após o processo de esterilização, se a fita indicadora apresentou alguma
alteração na sua coloração.
Cuidados
Atentar para o tamanho da fita adesiva indicadora, que deverá ser no mínimo de 5 cm (3
listras);
Atentar para a coloração da fita indicadora, verificando se a mesma alterou a cor, após
o processo de esterilização.
Ações em caso de não conformidade
Se a fita adesiva indicadora apresentar alguma alteração na sua coloração, realizar
novamente todo o processo de esterilização do pacote/embalagem contendo o
artigo/material;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

do

Dat
a:

POP.2
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

Central de Materiais e Esterilização

Emissã
o
Revisã
o

ESTERILIZAÇÃO DE PRÓTESES

o:

Executante

N
ata:

D

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que as próteses sejam esterilizadas conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, teste bacteriológico.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Realizar teste bacteriológico e aguardar o resultado;
Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave;
Esterilizar a prótese;
Repetir o teste bacteriológico da autoclave;
Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave;
Liberar a autoclave para outras esterilizações.
Cuidados
Não realizar esterilização da prótese antes de fazer o teste bacteriológico da autoclave;
Atentar para esterilizar somente a prótese, sem qualquer outro artigo e/ou material;
Repetir teste bacteriológico após a esterilização da prótese para então, liberar a autoclave
para novas esterilizações.
Ações em caso de não conformidade
Se o resultado do teste bacteriológico não estiver dentro dos padrões exigidos, informar a
enfermeira da CME para que ela tome as providências para calibração da autoclave;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

D
ata:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.27

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
MONTAGEM DA CARGA DA AUTOCLAVE
o:

Executante

N
ta:

Da

Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que a carga de materiais / artigos a serem esterilizados na autoclave está dentro
dos padrões sanitários exigidos, assim como as orientações do fabricante da mesma.
Recursos Necessários
Água, sabão, autoclave.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Selecionar os materiais / artigos médico-hospitalares a serem esterilizados;
Colocar os instrumentais metálicos (pinças e tesouras) abertos e destravados dentro das
caixas metálicas (que devem ter superfícies perfuradas para facilitar a penetração do vapor e
saída do condensado);
Verificar se a válvula está fechada;
Verificar a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg;
Verificar se a pressão de ar comprimido está entre 3 e 4 Kg;
Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada;
Colocar os materiais / artigos médico-hospitalares dentro da autoclave;
Ligar a chave geral;
Selecionar o ciclo de esterilização conforme o material / artigo:
Apertar tecla 1 para ciclos a 134°C (materiais / artigos de densidade, instrumental e
utensílios de inox e⁄ou resistentes à temperatura);
Apertar tecla 2 para ciclos a 121°C (materiais / artigos termolábeis e borrachas);
Apertar tecla 3 para esterilização de líquidos em frascos abertos a 121°C;
Fechar a porta da autoclave, segurando levemente a porta;
Apertar o botão verde para iniciar o ciclo de esterilização;
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Acionar o botão partida⁄parada para iniciar o processo de esterilização.

Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais
já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Ao selecionar os Materiais para esterilização na autoclave, evitar a utilização de cargas
mistas (embalagens com utensílios e instrumentais com pacotes de material têxtil);
Utilizar somente 80% da capacidade da autoclave para facilitar a circulação do vapor;
Atentar para a esterilização de instrumentais metálicos (pinças e tesouras) mantendo-os
abertos e destravados dentro de caixas metálicas com tampas de superfície perfurada (ideal 50%
da superfície com furos e de pequenas dimensões);
Verificar se a válvula está fechada e a pressão d’água se encontra entre 0,5 e 1 Kg, antes
de ligar a

autoclave;
Verificar se a pressão de ar comprimido se encontra entre 3 e 4 Kg;
Verificar se a válvula esfera do dreno está fechada;
Dispor os lap’s verticalmente dentro da autoclave para facilitar a penetração do vapor;
Dispor as bacias e tampos metálicos na posição vertical com a abertura voltada para baixo,
evitando a retenção de condensação;
Não colocar os Materiais uns sobre os outros, pois dificulta a penetração do vapor e
retirada da umidade no final do ciclo de esterilização;
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Atentar para que os artigos/materiais fiquem encostados às laterais e fundo da câmara da
autoclave;

Ações em caso de não conformidade
Se a autoclave apresentar problemas em qualquer um dos processos antes de iniciar a
esterilização dos Materiais, informar a enfermeira da CME tome as providencias cabíveis;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante Data:

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.28

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
DESMONTAGEM DA CARGA ESTERILIZADA DA AUTOCLAVE

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Garantir a segurança do funcionário que irá retirar os Materiais esterilizados na autoclave,
evitando acidentes de trabalho e danos ao aparelho.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luva Kevlar de cano longo), carro de transporte de material esterilizado.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Colocar as luvas antes de iniciar a retirada do material esterilizado de dentro da câmara da
autoclave;
Acionar o botão do painel para abrir a porta;
Retirar a carga da autoclave após a completa normalização da pressão interna da câmara;
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Colocar a carga esterilizada dentro do carro de transporte;
Encaminhar o material/artigo esterilizado para a área de estocagem.

Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Somente iniciar o processo de retirada dos Materiais esterilizados utilizando o EPI (luva de
Klevar de cano longo);
Observar o alarme acústico contínuo que a autoclave emite ao término do ciclo de
esterilização;
Observar a lâmpada acesa no painel externo do aparelho que é indicadora do final ciclo de
esterilização;
Aguardar a completa normalização da pressão interna da câmara da autoclave, quando
ocorrerá a abertura da porta.
Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes e durante o processo de esterilização relativo à
autoclave, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite o conserto do aparelho;
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.29

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS

N
o:

Executante
Técnico de enfermagem.
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Resultados esperados
Assegurar que os Materiais esterilizados sejam armazenados e distribuídos, conforme os
padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, luvas de procedimento.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se os Materiais esterilizados apresentam alguma alteração (rasgados, furados,
comprimidos, torcidos ou úmidos);
Estocar os Materiais estéreis;
Verificar prazo de validade dos Materiais esterilizados, antes da distribuição dos mesmos;
Distribuir os Materiais esterilizados obedecendo à ordem cronológica de seus lotes de
esterilização;
Controlar o registro de distribuição de Materiais esterilizados;
Limpar diariamente os carros e/ou caixas de transporte dos Materiais esterilizados.
Cuidados
Somente manusear as embalagens/pacotes esterilizadas quando estes estiverem frios;
Estocar os Materiais esterilizados em área de acesso restrito, separados de artigos não
estéreis, em ambiente ventilado e com controle da temperatura ambiente (entre 18°C e 22°C) e
umidade relativa (entre 30 – 60%);
Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perda durante o
transporte dos mesmos;
Considerar como contaminados todas as embalagens/pacotes que caírem no chão ou que
apresentem rasgos, furos, comprimidos, torcidos ou úmidos, após a esterilização;
Estocar os Materiais estéreis a uma distância de 20-25 cm do piso, 45 cm do teto e 5 cm das
paredes;
Estocar os Materiais de modo a não comprimir, torcer ou perfurar para não comprometer a
esterilização dos mesmos;
Realizar inventário periódico dos Materiais estocados;
Guardar e distribuir os Materiais do estoque obedecendo à ordem cronológica de seus lotes
esterilizados;
Estocar os Materiais em uma área que tenha segurança patrimonial contra extravios;
Realizar inspeção periódica dos Materiais estocados, observando se apresentam alguma
degradação visível;
Verificar sempre o prazo de validade dos Materiais estocados;
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Estabelecer condições ideais de empacotamento;
Nunca utilizar Materiais que apresentem as seguintes alterações: papel grau cirúrgico
amassado, invólucros com umidade e/ou manchas, invólucros (não tecido) com desprendimento de
partículas suspeita de abertura do invólucro e presença de sujidade e, campos de tecidos que estejam
cerzidos e com camada fina;
Propiciar condições ideais de armazenamento para as embalagens/pacotes;
Manter um controle de distribuição dos Materiais esterilizados;
Limpar diariamente os carros/caixas de transporte de material/artigo esterilizados;
Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo de estocagem e
controle de distribuição dos Materiais esterilizados, informar a enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante Data:

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.30

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
TRANSPORTE DE MATERIAL/ARTIGO ESTÉRIL

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que o material/artigo estéril seja transportado conforme os padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, carro e/ou caixas de transporte, livro de protocolo e caneta.
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Conferir os Materiais que estão sendo recebidos;
Assinar o livro de protocolo, após conferência dos Materiais esterilizados;
Acondicionar os Materiais estéreis nos carros e/ou caixas de transporte específicos;
Receber as caixas de transporte devidamente limpas.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Manusear os pacotes/embalagens esterilizados quando estes estiverem frios;
Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perdas durante o
transporte.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.31

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA ATTEST RÁPIDO

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar, através de testes realizados na incubadora, que o aparelho de autoclave, realizar
processos de esterilização, conforme os padrões sanitários exigidos.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2150

Proposta Policlínica Regional

Recursos Necessários
Água, sabão, indicadores biológicos, etiqueta, caneta, tubetes/ampolas, pacote-teste, ficha de
controle de qualidade de esterilização.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Separar as ampolas dos indicadores biológicos que serão utilizados no controle;
Escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas dentro da autoclave e data;
Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização;
Ligar o aparelho 1 hora antes de iniciar o processo com o tubete;
Colocar o tubete no centro do pacote-teste com a tampa aberta dentro do pacote que será
esterilizado;
Retirar o tubete do pacote-teste, após o término do processo de esterilização e esperar esfriar;
Tampar todos os tubetes, inclusive o não processado (será o parâmetro do teste);
Quebrar todos os tubetes, inclusive o não processado;
Calibrar o aparelho ligado colocando o tubete processado na parte frontal do aparelho,
apertando delicadamente e, ao mesmo tempo, pressionar o botão vermelho existente na parte
traseira da incubadora 9ª luz irá parar de piscar e acenderá a luz vermelha (+) e depois a luz verde (-);
Colocar os tubetes processados e o não processado para incubar dentro de um dos 14 espaços
existentes na incubadora, após a realização da calibração;
Realizar a leitura com todos os tubetes na parte frontal do aparelho, onde acenderá a luz
vermelha (+) ou verde (-), após a 1.ª hora, 2.ª hora e 3.ª hora de incubação, que será o resultado oficial
do teste;
Registrar em impresso próprio os parâmetros do ciclo de esterilização, colocando as etiquetas
dos tubetes, próprias para este fim;
Desprezar os tubetes em recipiente de perfuro-cortante.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
O teste deverá ser realizado o mais próximo da realidade;
Não se esquecer de escrever na parte externa das ampolas a localização das mesmas dentro da
autoclave e data;
Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização;
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Não se esquecer de ligar o aparelho com o tubete 1 hora antes de iniciar o processo teste;
Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho;
A leitura do processo teste só deverá ser feita após o cumprimento de todas as etapas
necessárias;
Não se esquecer de registrar em impresso próprio o resultado do teste;
Realizar semanalmente o controle de qualidade da esterilização, após a manutenção
preventiva/corretiva e esterilização de próteses.
Ações em caso de não conformidade
Percebendo que o resultado do controle de qualidade da esterilização está fora dos padrões
exigidos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite providências para o conserto da
autoclave;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante Data:

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.32

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
CALIBRAÇÃO DA INCUBADORA TEXTE RÁPIDO

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que a calibração da incubadora seja feita, conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, umidificador biológico e incubadora.
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Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Comprimir a tampa do frasco do umidificador biológico;
Introduzir o frasco do umidificador biológico específico, pressionando-o contra a parede de
forma a quebrar a ampola de vidro;
Deixar o frasco no cruscher (orifício específico) por i minuto;
Introduzir o frasco do umidificador biológico no orifício da leitura, pressionando-o para baixo;
Esperar a luz verde ou amarela acender;
Pressionar e soltar o botão de calibração localizado na parte posterior da incubadora.
Cuidados
Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de Materiais já
esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos;
Não se esquecer de ligar o aparelho com 1 hora antes de realizar a calibração da incubadora;
Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho;
Deixar o frasco no cruscher por 1 minuto;
Ações em caso de não conformidade
Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo calibração da
incubadora, informar a enfermeira da CME;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.33

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
UTILIZAÇÃO DA SELADORA

N
o:
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Data:

Proposta Policlínica Regional

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o uso da seladora será feito da forma correte e conforme os padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, caneta apropriada, etiqueta, papel grau cirúrgico e seladora.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Ligar a seladora à tomada e logo após, ligar a chave geral do painel;
Observar se as luzes do painel já estão indicando que o equipamento já está pronto para ser
utilizado;
Observar a integridade do papel grau cirúrgico;
Verificar a integridade da selagem observando a existência de rugas e áreas queimadas,
regulando o equipamento conforme a necessidade;
Selar um dos lados da embalagem, antes de colocar os Materiais dentro dela;
Selar o outro lado da embalagem com uma margem de 3 cm da borda para permitir uma
abertura asséptica;
Avaliar, após a selagem, a integridade da mesma nas laterais, topo e fundo da embalagem;
Identificar o material/artigo por meio manuscrito ou através de etiquetas, na parte inferior da
embalagem, na área externa da selagem.
Cuidados
Só iniciar o uso da seladora após a confirmação das luzes do painel do aparelho estiver indicando
a utilização;
Observar a integridade do papel grau cirúrgico;
Estar atento a integridade da selagem (existência de rugas e/ou queimaduras);
Observar a margem de segurança para realização da selagem (3 cm da borda);
Atentar para selar o papel grau cirúrgico de acordo com o tamanho e quantidade dos Materiais;
Acondicionar os Materiais com pontas perfurantes em embalagem dupla;
Sempre avaliar a integridade da selagem da embalagem;
Nunca se esquecer de identificar (manuscrito ou etiqueta) as embalagens (parte inferior, na
área da selagem).
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Ações em caso de não conformidade
Se perceber que a selagem não está dentro dos padrões sanitários exigidos, repetir o processo
até manter a embalagem íntegra;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços
e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.34

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
LIMPEZA DIÁRIA DA AUTOCLAVE

N

Data:

o:

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados

Assegurar que a limpeza da autoclave seja feita conforme os padrões sanitários exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha e óculos), pano limpo, solução específica para limpeza da
autoclave, compressa limpa e sabão neutro.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força;
Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor;
Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água;
Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido;
Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno;
Aguardar a câmara esfriar;
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Colocar os EPI’s (óculos e luvas de borracha);
Passar pano limpo embebido em solução específica para limpeza da autoclave, prestando
atenção às áreas que apresentem sujidade ou corrosão, friccionando o local com mais intensidade;
Aguardar a ação do produto;
Retirar todo o excesso do produto com uma compressa limpa e úmida;
Limpar externamente as paredes da autoclave com sabão neutro, sempre no sentido do fundo
para frente.

Cuidados
A limpeza da autoclave deverá ser realizada ao término da jornada de trabalho;
Antes de iniciar a limpeza da autoclave atentar para:
Desligar a chave de alimentação elétrica do quadro de força;
Fechar as válvulas de suprimento de vapor no cavalete de vapor;
Fechar as válvulas de suprimento de água do cavalete de água;
Fechar as válvulas de suprimento de ar comprimido no cavalete de ar comprimido;
Liberar a pressão do gerador de vapor, abrindo a válvula do dreno;
Aguardar a câmara esfriar;
Friccionar com intensidade os locais que apresentam mais sujidade e corrosão.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:
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POP.35

Central de Materiais e Esterilização

Emissão

Revisão
DESINFECÇÃO DA CME

N
o:
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Data:

Proposta Policlínica Regional

Executante
Técnico de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que a higieniza e desinfecção da CME seja feita conforme os padrões sanitários
exigidos.
Recursos Necessários
Água, sabão, EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha), carro de limpeza, sacos de lixo,
baldes, rodo, pano de piso e soluções necessárias a higienização.
Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Preparar o carro de limpeza com os materiais e equipamentos necessários à limpeza e
desinfecção da CME;
Colocar os EPI’s (avental impermeável e luvas de borracha);
Preparar as soluções de limpeza nos baldes, conforme os padrões sanitários exigidos;
Recolher os sacos de lixo, fechá-los e colocá-los no saco coletor do carro de limpeza;
Higienizar toda a parede da área de lavagem com rodo envolvido com um pano de piso embebido
com solução adequada;
Lavar o carro de transporte de material sujo;
Higienizar o piso, utilizando o rodo envolvido com pano de piso embebido com solução adequada;
Higienizar o banheiro;
Higienizar a copa, sala da coordenação de enfermagem, área de circulação interna, armários,
janelas e pisos;
Guardar todos os materiais e equipamentos utilizados.
Cuidados
Não se esquecer de utilizar corretamente os EPI’s;
Preparar as soluções para higienização e desinfecção conforme os padrões sanitários exigidos;
Não se esquecer de realizar diariamente a desinfecção da CME.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:
Aprovação
INSTITUTO CEM
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Responsável pela aprovação:

Assinatura
representante

do

Data:

ROTINAS DO NECROTÉRIO

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.1

Necrotério

Emissão

Revisão
ABERTURA DO NECROTÉRIO POR MORTE DE PACIENTE

N

Data:

o:
Executante
Enfermeira.
Resultados esperados
Assegurar que o necrotério estará aberto para receber o corpo do paciente.
Recursos Necessários
Telefone.
Atividades
Ligar para o serviço de vigilância informando que precisa da chave do necrotério para encaminhar
corpo do paciente falecido;
Pegar no serviço de vigilância a chave do necrotério;
Abrir o necrotério.
Cuidados
Ligar para a vigilância antes de ir pegar a chave do necrotério.
Ações em caso de não conformidade
Se não houver ninguém no setor de vigilância, ligar para a portaria solicitando que providencie uma
chave para abrir o necrotério.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:
INSTITUTO CEM

Aprovação
Assinatura
do
Data:
representante - P á g i n a | 2158
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.2

Necrotério

Emissão

Revisão
TRANSPORTE DO CORPO PARA O NECROTÉRIO
o:

Executante

N
:

Data

Técnicos de enfermagem.
Resultados esperados
Assegurar que o corpo será colocado com os devidos cuidados no necrotério.
Recursos Necessários
Maca e mesa de mármore.
Atividades
Colocar o corpo sobre a maca;
Cobrir o corpo;
Transportar o corpo até o necrotério;
Colocar, com os devidos cuidados, corpo do falecido sobre a mesa de mármore.
Cuidados
Atenção na hora de colocar o corpo sobre a mesa de mármore para que o mesmo não caia no
chão.
Ações em caso de não conformidade
Se o técnico não tiver condições de colocar o corpo do paciente falecido na mesa de mármore
sozinho, solicitar ajuda dos profissionais de apoio.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

- P á g i n a | 2159

Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.3

Necrotério

Emissão

Revisão
SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA DO SETOR DE NECROTÉRIO

N

Data:

o:
Executante
Enfermeira.
Resultados esperados
Agilidade na higienização do setor.
Recursos Necessários
Telefone.
Atividades
Ligar para o serviço de hotelaria e solicitar que o setor de necrotério seja limpo, após a saída do
corpo e familiares;
Cuidados
Ser ágil na solicitação de higienização do setor de necrotério.
Ações em caso de não conformidade
Caso o serviço de higienização não possa comparecer ao necrotério imediatamente após a
retirada do corpo e saída dos familiares, solicitar que a limpeza seja feita tão logo quanto possível.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

UNIDADE DE SAÚDE

do

Data:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.4

Necrotério

Emissão

INSTITUTO CEM
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Revisão
HIGIENIZAÇÃO E FECHAMENTO DO NECROTÉRIO
o:

N
a:

Dat

Executante
Auxiliar de do serviço de hotelaria.
Resultados esperados
Garantir que o setor ficará devidamente fechado até surgir uma necessidade de uso deste.
Recursos Necessários
Chave do necrotério.
Atividades
Providenciar a limpeza do necrotério, conforme os padrões de higienização;
Fechar o necrotério, certificando-se de que tudo está no seu devido lugar;
Entregar no serviço de vigilância a chave do necrotério.
Cuidados
Atenção na hora de fechar o necrotério, verificando se realmente a porta foi fechada.
Ações em caso de não conformidade
Se não tiver ninguém no setor de vigilância que for entregar a chave, dirigir-se a portaria e
entregar a chave ao porteiro.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Dat
a:
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ROTINAS DO ALMOXARIFADO

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

POP.1

PADRÃO Almoxarifado

Emissão
Revisão

PEDIDO DE SUPRIMENTO

N

Data:

o:

Executante
Chefia do Almoxarifado.
Resultados esperados
Evitar a falta de materiais no estoque do Almoxarifado.
Recursos Necessários
Sistema informatizado.
Atividades
Calcular lote de reposição;
Preencher o pedido de compra;
Enviar para a administração;
Acompanha o processo para reposição de material no estoque.
Cuidados
Verificar os produtos a serem solicitados;
Preencher o pedido de compra corretamente.
Ações em caso de não conformidade

Percebendo que houve um erro na conferência do estoque e/ou preenchimento da guia de solicitação
de compra, solicita a devolução da mesma à administração e faz as correções necessárias.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

- P á g i n a | 2162

Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.2

Almoxarifado

Emissão

Revisão
RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE MATERIAL

N

Data:

o:

Executante
Auxiliar de Almoxarifado.
Resultados esperados
Agilidade no recebimento e armazenagem dos materiais.
Recursos Necessários
Fichas de controle de estoque (sistema)
Atividades
Receber os materiais com as respectivas notas fiscais;

Conferir os materiais através do pedido de compra e notas fiscais, verificando quantidade, qualidade
e prazo de validade;
Assinar canhoto das notas fiscais e devolvê-los ao entregador;
Atualizar as fichas de controle de estoque, lançando a entrada dos materiais;
Cadastrar no computador todos os materiais recebidos;
Armazenar nas estantes o material recebido, observando o lote, vencimento e registro da vigilância
sanitária.
Cuidados
Conferir os produtos, verificando as quantidades e os prazos de validade.
Ações em caso de não conformidade
Percebendo que existe diferença entre o pedido de compra e os itens da nota fiscal, informar ao Chefe
do Almoxarifado para que este tome as devidas providências;
Percebendo que existe diferença entre os itens entregues e os que constam na nota fiscal, informar
ao Chefe do Almoxarifado para que este tome as devidas providências.
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

INSTITUTO CEM

Aprovação
Assinatura
do
Data:
representante
- P á g i n a | 2163
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO

POP.3
Emissão

Almoxarifado

Revisão
CONFERÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E MATERIAL RECEBIDO

No:

Data:

Executante
Chefia do Almoxarifado.
Resultados esperados
Assegurar que os materiais recebidos estão de acordo com o que foi solicitado no
pedido de compra.
Recursos Necessários
Notas fiscais e pedido de compra.
Atividades
Conferir as notas fiscais e o material recebido, conforme o pedido de compra,
verificando o prazo de validade, quantidade e qualidade do mesmo;
Cuidados
Verificar as especificações, quantidades, qualidade e os prazos de validade.
Ações em caso de não conformidade
Se algum material que está sendo entregue divergir do pedido de compra, devolvê-lo
imediatamente ao fornecedor.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.4

Almoxarifado

Emissão

Revisão
ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO

N

Data:

o:

Executante
Chefia do Almoxarifado.

Resultados esperados
Agilidade e atenção no envio das notas fiscais para a administração.
Recursos Necessários
Atividades
Receber as notas fiscais;
Colocar nas notas fiscais a confirmação de “mercadoria entregue”;
Arquivar a segunda via das notas fiscais na pasta do setor de estoque;
Protocolar as notas fiscais;
Encaminhar as notas fiscais para a administração.
Cuidados
Arquivar as notas fiscais.
Ações em caso de não conformidade
Percebendo que existe alguma divergência entre a nota fiscal, o material que está sendo entregue e
o pedido de compra, devolver imediatamente para o fornecedor.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do
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Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.5

Almoxarifado

Emissão

Revisão
REALIZAR CONTROLE DE ESTOQUE

N

Data:

o:

Executante
Chefia do Almoxarifado.
Resultados esperados
Garantir o controle de estoque e indicar a previsão de compra mensal.
Recursos Necessários
Sistema informatizado
Atividades
Receber solicitações dos chefes de serviço;

Cadastrar diariamente no software de controle de estoque, a entrada e saída de material do
almoxarifado;
Imprimir relatório diário, no final da tarde;
Analisar relatório;
Identificar as necessidades de reposição de estoque;
Arquivar a primeira via da requisição de material.
Cuidados
Situações emergenciais que indiquem a necessidade de reposição do estoque fora da praticada de
forma usual.
Ações em caso de não conformidade
Em casos emergenciais (situações de epidemias ) solicitar compra em caráter emergencial.
Grupo responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do
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Data:
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UNIDADE
SAÚDE

DE

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO
Almoxarifado

POP.6
Emissão

Revisão
ENTREGA DE MATERIAL AOS SETORES DO HOSPITAL

No:

Data:

Executante
Auxiliar de Almoxarifado.
Resultados esperados
Agilizar a entrega de materiais aos setores solicitantes.
Recursos Necessários
Requisição de material e sistema informatizado
Atividades
Receber a requisição de material;
Conferir se a requisição está devidamente preenchida e assinada pela chefia
solicitante;
Verificar no almoxarifado a existência de todos os itens solicitados na requisição;
Separar o material que deverá ser entregue ao setor solicitante;
Anotar na requisição de material as quantidades que serão entregues;
Atualizar o sistema de controle de estoque;
Arquivar a 1.ª via da requisição de material;
Entregar o material ao setor requisitante.
Cuidados
Ter atenção ao conferir a requisição de material;
Ter atenção ao separar o material solicitado, evitando trocas.
Ações em caso de não conformidade
Percebendo que não existe no estoque quantidade suficiente para atender a solicitação
da requisição de material, informar à Chefia do Almoxarifado a necessidade de encaminhar
solicitação de compra para a administração.
Grupo responsável pela elaboração:

INSTITUTO CEM
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Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.7

Almoxarifado

Emissão

Revisão
PREVISÃO E CONTROLE DE ESTOQUE MENSAL

N

Data:

o:

Executante
Chefia do Almoxarifado.
Resultados esperados

Garantir que não falte nenhum material no almoxarifado e controlar o consumo destes.
Recursos Necessários
Mesa, cadeira, computador, impressora e fichas de controle de estoque.
Atividades
Fazer levantamento do estoque do almoxarifado através das requisições de materiais arquivadas;
Cadastrar diariamente no sistema a entrada e saída de dos materiais;
Emitir relatório diário para controle do estoque;
Encaminhar para a administração a previsão para reposição do estoque da farmácia.
Cuidados
Ter atenção ao conferir as requisições de material;
Ter atenção quando for fazer a previsão do estoque.
Ações em caso de não conformidade
Em casos de epidemias, procurar a administração para que sejam tomadas as devidas providências
para abastecimento do almoxarifado.
Grupo responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do

- P á g i n a | 2169

Data:
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1.1.20 HEMATOLOGIA
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
UNIDADE
SAÚDE

POP.7
Emissão

DE
Laboratório

Revisão
PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (TUBOS) – HEMATOLOGIA

No: Data:

Executante
Técnico de laboratório.

Resultados esperados
Assegurar que os tubos utilizados para coleta de material estão dentro dos padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Tubos de coleta com tampa, anti-coagulante, etiqueta e caneta.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Observar se os tubos de coleta estão devidamente higienizados;
Colocar dentro do tubo de coleta a solução anti-coagulante (EDTA):
A proporção de anti-coagulante é de 50 ml (1 gota) para 5 ml de sangue total, preparado
na proporção de 10%;
Etiquetar os tubos antes de encaminhá-los para a sala de coleta, devidamente fechados com
tampas.

INSTITUTO CEM
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Cuidados
Não iniciar o manuseio com os tubos de coleta sem antes proceder a higienização correta
das mãos;
Observar com bastante atenção se os tubos de coleta estão devidamente limpos, antes
de receberem o anti-coagulante;
Respeitar a proporção especificada: 50 ml (1 gota) de anti-coagulante para 5 ml de
sangue total, na proporção de 10%;
Não se esquecer de etiquetar os tubos de coletas antes de enviá-los para a sala de coleta
fechados com suas respectivas tampas;
A quantidade de sangue não precisa ser exata, mas sim aproximada. A homogeniização deve
ser imediata.

Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum dos itens necessários ao preparo do material para coleta de sangue,
comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria nos tubos de coleta, informar a chefia imediata para que esta
tome providências para a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos
serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.8
Emissão

Laboratório

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (LÂMINAS – ESFREGAÇO) –
HEMATOLOGIA
Executante

No
:

Revisão
Data:

Técnico de laboratório.

Resultados esperados
Assegurar que as lâminas utilizadas para coleta de material estão dentro dos padrões sanitários exigidos.

Recursos Necessários
Lâminas laminadas novas, fita adesiva e lápis.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Verificar se as lâminas estão devidamente higienizadas (desengorduradas, sem corrosão, sem mofo e
secas);
Verificar a integridade das lâminas (bordos íntegros e marcados);
Colocar em uma das lâminas um pedaço de fita adesiva no extremo oposto à franja;
Colocar na lâmina que contém a fita adesiva, a amostra colhida e com a ajuda de outra lâmina nova e
limpa realizar o esfregaço;
Esperar o esfregaço secar;
Colocar (com o lápis) na fita adesiva as informações necessárias: nome do paciente, registro do mesmo
e tipo de exame.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2172

Proposta Policlínica Regional

Cuidados
Nunca iniciar o manuseio das lâminas sem a devida higienização das mãos;
Observar com atenção ao estado de integridade e higienização das lâminas (desengorduradas, bordos
íntegros, se corrosão, sem mofo) e se as mesmas estão secas;
Só utilizar lâminas novas e com bordos íntegros para fazer os esfregaços;
Ter bastante atenção no momento da identificação da lâmina evitando possíveis erros; Para todas as
coleta de sangue:
As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre descartáveis (25⁄8 ou 30⁄9);
Para a realização de punção digital, usar lancetas descartáveis ou agulhas do tipo BENSAÚDE de ponta
regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado no início da coleta;
O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser dividido em pequenas
tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de PETRI;
O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados em recipiente
apropriado com tampa;
Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com um chumaço de algodão
embebido em álcool absoluto, álcool a 70% ou álcool iodado.

Ações em caso de não conformidade
Na falta de algum dos itens necessários para a realização dos esfregaços, comunicar a chefia imediata
para que a mesma faça a solicitação do mesmo;
Se perceber alguma avaria nas lâminas de esfregaço, informar a chefia imediata para que esta tome
providências para a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração

Responsável pela aprovação:
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

Aprovação
do Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.9
Emissão

Laboratório

PREPARO DE MATERIAL DE COLETA (TUBO DE HEMÓLISE) –
HEMATOLOGIA
Executante

No
:

Revisão
Data:

Técnico de laboratório.

Resultados esperados
Assegurar que os tubos de hemólise utilizados para coleta de material estão dentro dos padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Tubos de hemólise.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Certificar-se se os tubos de hemólise foram quimicamente higienizados;
Certificar-se se os tubos de hemólise que passaram por limpeza rigorosa (teste de coagulação) não
apresentam restos de detergente, sabão ou arranhões;
Encaminhar para a sala de coleta os tubos de hemólise.

Cuidados
Nunca iniciar o manuseio dos tubos de hemólise sem a higienização correta das mãos;
Ter bastante atenção, observando se os tubos foram higienizados quimicamente;
Ter bastante atenção ao estado dos tubos onde serão realizados teste de coagulação, certificando-se que
estes não apresentam arranhões e⁄ou restos de detergente⁄sabonete.
INSTITUTO CEM
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Ações em caso de não conformidade
Se perceber alguma alteração nos tubos, quer por higienização inadequada, quer por avaria, informar
a chefia imediata para que esta solicite a substituição dos mesmos;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou alterações
ocorridas durante a jornada de trabalho.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.10
Emissão

Laboratório

No
:

COLETA DE SANGUE CAPILAR
Executante

Revisão
Data:

Técnico de laboratório.

Resultados esperados
Assegurar que a coleta de sangue capilar será feita da forma correta e dentro dos padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Algodão, álcool absoluto (ou à 70% ou iodado), lanceta descartável e⁄ou agulha do tipo BENSAÚDE.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento;
Realizar a assepsia do local onde será feita a coleta do sangue (face lateral da polpa digital, lóbulo da
orelha ou calcanhar se for recém-nascido) friccionando suavemente para evitar traumatismo intenso;
Puncionar o local com lanceta ou com a agulha de BENSAÚDE;
Enxugar a primeira gota de sangue que sair;
Colher as outras gotas de sangue;
Colocar um algodão no local onde foi realizada a coleta de sangue, pressionando suavemente para
estancar a saída de sangue;
Realizar os esfregaços necessários com as gotas de sangue colhidas, após a primeira gota e⁄ou
encaminhar o material para realização de exame de dosagem.

INSTITUTO CEM
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Cuidados
O sangue capilar pode ser utilizado para a preparação de esfregaços e também em alguns casos, para a
obtenção de pequena quantidade de sangue destinada à execução de exames isolados como contagem de
glóbulos ou hematócrito ou ainda dosagem de hemoglobina.
Nunca iniciar a coleta de material sem a devida higienização das mãos;
A coleta de material jamais deve ser feita em região que apresente edema ou cianose;
Desprezar a primeira gota de sangue que sair no momento da coleta;
Somente utilizar as gotas de sangue subseqüentes à primeira para a realização de esfregaços e⁄ou
exames de dosagem;
Deixar o sangue que o sangue flua facilmente, qualquer que seja a região escolhida.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou alterações
ocorridas durante a jornada de trabalho.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP.11
Emissão

Laboratório

No
:

COLETA DE SANGUE VENOSO
Executante

Revisão
Data:

Técnico de laboratório.

Resultados esperados
Assegurar que a coleta de sangue venoso será feita da forma correta e dentro dos padrões sanitários
exigidos.

Recursos Necessários
Garrote, seringa descartável, algodão embebido em álcool absoluto (à 70% ou iodado), lâminas de
esfregaço, tubo e⁄ou frasco, anti-coagulante, etiqueta e caneta.

Atividades
Higienizar as mãos com água e sabão;
Identificar previamente todos os tubos⁄frascos e lâminas de esfregaço com o nome do paciente,
registro e tipo de exame a ser realizado;
Colocar o garrote de maneira que ele possa ser solta com facilidade;
Realizar a assepsia do local onde o sangue vai ser colhido, com algodão embebido em álcool absoluto;
Puncionar o local com o bisel da agulha voltado para cima, procurando fazer uma penetração com um
golpe seco;
Manter a seringa imóvel e aspirar ao sangue lentamente, sem provocar espuma;
Soltar o garrote logo após a punção, mas sempre antes do término da coleta;
Comprimir a região onde o sangue foi colhido com um chumaço de algodão, durante alguns minutos;
Colocar algumas gotas de sangue (com o auxilio da agulha da seringa) na lâmina destinadas a confecção
de esfregaço;
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Colocar anti-coagulante dentro do frasco e⁄ou tubo antes de colocar o sangue colhido;
Colocar o sangue dentro do tubo e⁄ou frasco (somente a seringa, sem agulha) deixando o mesmo correr
suavemente pelas paredes do tubo⁄frasco, evitando a formação de espuma;
Encaminhar os frascos⁄tubos e lâminas com o sangue colhido para a realização dos exames.

Cuidados
Nunca iniciar a coleta de sangue venoso sem a higienização correta das mãos;
Somente começar a coleta do sangue após a identificação do frasco⁄tubo e da lâmina para esfregaço,
contendo o nome do paciente, o número do registro e o tipo de exame a ser realizado;
Somente iniciar a coleta se o paciente estiver bem acomodado e psiquicamente preparado;
O material para a realização da coleta de sangue deverá estar sempre esterilizado e se possível
descartável;
A escolha do local para a punção deverá ser feita em função da quantidade necessária, do material a
ser utilizado e do calibre do vaso e ser puncionado;
Colocar o garrote de forma que ele possa ser solto facilmente, apertando o suficiente para bloquear o
retorno venoso, mas sem bloquear o fluxo arterial;
Lembrar-se que estase prolongada altera o material colhido, provocando hemoconcentração de
microcitose;
Atenção ao puncionar o local evitando movimentos de rotação ou lateral da agulha para não dilacerar
tecidos;
Lembrar-se que a penetração da agulha traumatizando em excesso os tecidos possibilita a aspiração de
suco tissular junto ao sangue facilitando a sua coagulação, mesmo que parcial;
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Atenção para manter a seringa imóvel durante a aspiração do sangue (que deve ser lentamente) para
evitar que se forme espuma;
Lembrar-se que a espuma formada durante a coleta ou durante a colocação no tubo provoca hemólise
e agregação de plaquetas, alterando a sua concentração no sangue colhido;
Nunca esquecer de comprimir por alguns minutos, o local onde o sangue foi colhido com um chumaço
de algodão;
Atenção para colocar, com ajuda da agulha da seringa, algumas gotas de sangue nas lâminas destinadas
a realização de esfregaço;
O material deve ser transferido imediatamente da seringa para o frasco⁄tubo (que já deverá conter o
anti-coagulante) sem a agulha e deixando correr suavemente pelas paredes do frasco⁄tubo, evitando a
formação de espuma;
Ter bastante atenção para evitar os seguintes erros:
Na coleta de sangue capilar: excesso de pressão no local, massagem excessiva, edema/ cianose;
Na coleta de sangue venoso: estase prolongada devido ao garrote, edema/cianose, aglutinação de
células ou pequenos coágulos devido a demora na mista com o anti- coagulante, mistura inadequada da
amostra sanguínea, hemólise devido a trauma na agitação.
Ações em caso de não conformidade
Se o paciente não estiver psiquicamente bem para a realização do exame, informar ao médico e⁄ou
enfermeira da unidade, solicitando orientações;
Se durante e⁄ou após a coleta do sangue ocorrer alguma das alterações acima assinaladas, informar à
chefia imediata do serviço solicitando orientações;
Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos serviços e/ou
alterações ocorridas durante a jornada de trabalho.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação: Aprovação

Assinatura do representante Data:

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2180

Proposta Policlínica Regional

1.1.21 NORMAS DE COLHEITA
UNIDADE
SAÚDE

DE NORMAS DE COLHEITA

EO. 2

Emissão

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO
LABORATÓRIO

No:

Data:

NORMAS DE COLHEITA DE AMOSTRAS.
"A colheita da amostra constitui a primeira fase da análise do produto".
Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o serviço de
colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver sincronismo entre a
remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises.
As amostras para exames físico-químicos deverão ser enviadas separadas daquelas
destinadas a exame microbiológico.
Sempre que possível, tais amostras devem ser enviadas em sua embalagem original,
para evitar modificações em suas características originais. Quando tal procedimento for
inviável, em função do volume mínimo disponível para colheita, aceitar-se-á o
fracionamento pela pessoa que a efetuar, desde que o mesmo seja realizado em condições
adequadas, cabendo nesse caso, ao fracionador da amostra, toda a responsabilidade pela
modificação das características iniciais do produto.
As amostras para exames físico-químico deverão ser acondicionadas em recipientes
limpos e íntegros (sem perfurações, rachaduras, etc.) na quantidade mínima de 500
(quinhentos) gramas. Quando o peso unitário não atingir o mínimo aqui estabelecido,
deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para se obter aquele quantitativo.
Neste caso, cuidados especiais são necessários para que todas as unidades pertençam ao
mesmo lote, partida, data de fabricação, etc., a fim de serem mantidas as características
de homogeneidade da amostra.
Em casos especiais, a amostra poderá ser acompanhada de relatório adicional,
contendo informações que possam auxiliar o analista na condução do seu trabalho.
Somente serão aceitas pelo laboratório as amostras que vierem acompanhadas de
indicação precisa do
(s) tipo (s) de exame (s) a ser (em) realizados.
1.8. Depois de colhidas, as amostras deverão ser acondicionadas adequadamente, para
evitar qualquer alteração nas mesmas até sua chegada ao laboratório. Assim, as amostras
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de produtos facilmente alteráveis deverão ser acondicionadas em recipientes isotérmicos,
e acompanhadas de gelo ou outra substância refrigerante, cuidando-se sempre para que
não haja contatos deste com a amostra.
Providências especiais deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre a
colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível,
recomendando-se que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem em
estocagem intermediária entre o ponto de colheita e o laboratório.
Somente serão aceitas para análise, amostras que houverem sido acondicionadas
em embalagem lacrada pela pessoa que efetuou a colheita, sugerindo-se, para tal, a
utilização de lacre ou outro tipo de fechamento hermético, que não possa ser violado sem
que se torne evidente. Tal providência se faz necessária para evitar a substituição ou
adulteração da amostra entre o ponto de colheita e o laboratório, com reflexos no resultado
da análise.
Todas as amostras que chegarem ao laboratório em condições diferentes das aqui
preconizadas, serão recusadas, cabendo ao laboratório notificar, à pessoa que realizou a
colheita, as razões da não aceitação.

NORMAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS
LIMPEZA
Todo material de laboratório deve ser impecavelmente limpo, para que não haja
influência de resíduos das análises anteriores nas posteriores. Esses resíduos devem ser
solúveis em água, ácidos, bases, solventes orgânicos ou em mistura sulfocrômica.
2.1.1.

Nunca usar um recipiente ou aparelho qualquer duas vezes, sem lavá-lo antes,
mesmo que ele venha a conter a mesma substância.
2.1.2.

2.1.3.

É conveniente sempre usar escova, para a limpeza perfeita do material.

Depois de limpos, devem ser enxaguados com água corrente, 3 a 4 vezes, depois
com água destilada, também 3 a 4 vezes e secados em estufa.
Depois de limpos e secos devem ser guardados nos respectivos lugares, evitando
sempre o contato manual quando são vidros de análises. Os materiais depois de limpos
devem ser tampado com algodão para evitar que poeiras penetrem dentro dos frascos
prejudicando as análises.
2.1.4.

Na limpeza de materiais de vidro difíceis de serem limpos com solventes
orgânicos, usa-se mistura sulfocrômica que limpa o resíduo por oxidação. A mistura
sulfocrômica é preparada com bicromato de potássio e ácido sulfúrico, da seguinte
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maneira: Dissolve-se 100 g de bicromato de potássio em quantidade mínima de água e
completa-se o volume até 1000ml com ácido sulfúrico concentrado. Deve-se conservar a
solução em vidro escuro, provido de rolha esmerilhada. Deve-se limpar o material com a
mistura sulfocrômica e em seguida enxaguar com água várias vezes, depois passar água
destilada e secar em estufa. Na falta de mistura sulfocrômica usa-se HCℓ concentrado.
Devido à sua alta reatividade, na manipulação e preparo da mistura sulfocrômica devem
ser observados:
a)

O uso de luvas de borracha.

Dissolver o bicromato em água e depois adicionar o ácido, cuidadosamente, para
evitar respingar, sob contínua agitação.
b)

Não fazer esta agitação â velocidade elevada; deve ser sempre lenta para evitar
espargimento.
c)

A solução quando nova ou ativa tem cor castanho avermelhado, com o tempo e uso
torna-se esverdeada, devendo ser substituída.
d)

Para jogar a mistura fora, deve-se abrir a torneira da pia antes de derramá-la e então
despejá-la aos poucos e espaçadamente.
e)

Para limpeza de materiais de vidro de diâmetro pequeno, tais como pipetas,
pode-se encher uma proveta grande (1000ml) e colocar as pipetas dentro,
2.1.6.

com o bico para cima, no fundo da proveta deve-se colocar uma esponja de nylon
para amortecer a batida com o fundo da proveta.
O laboratório deve estar sempre limpo, evitando-se acúmulo de vidros e outros
objetos de uso sobre as mesas e pias.
2.1.7.

As amostras devem ser guardadas em armários próprios, arrumadas de tal modo
que se torne fácil a localização de qualquer uma delas em determinado momento.
2.1.8.

2.1.9.

As gavetas devem ser constantemente arrumadas evitando-se acúmulo

de materiais desnecessários e fora de uso que deverão ser encaminhados à oficina ou
almoxarifado.
As pastas individuais de resultados analíticos devem ficar em lugar próprio, de
fácil localização para evitar-se que se extraviem, sendo de inteira responsabilidade do analista
ao qual pertence.
2.1.10.

2.2.
2.2.1.

REGRAS DE SEGURANÇA
Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham arestas
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cortantes. Todo material quebrado deverá ser desprezado.

2.2.2.

Sempre adicione ácidos à água, nunca água à ácidos.

Não retornar os reagentes aos vidros primitivos, mesmo que não tenham sido
usados, coloque os sólidos em um recipiente especial para refugos químicos. Os líquidos,
quando não forem inflamáveis, podem ser despejados na pia, com bastante água corrente.
2.2.3.

Lubrificar os tubos de vidro, termômetros etc..., antes de inseri-los em uma rolha.
Proteger as mãos com luvas apropriadas ou enrolar a peça de vidro em uma toalha, nesta
operação.
2.2.4.

Ter muita cautela quando for testar um produto químico por odor; não
coloque o produto ou frasco diretamente sob o nariz.
2.2.5.

Utilizar a capela sempre que for trabalhar uma reação que liberte fumos venenosos
ou irritantes.
2.2.6.

Nunca deixe sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou que reaja
violentamente.
2.2.7.

2.2.8.

Improvisações são o primeiro passo a um acidente. Use material adequado.

2.2.9.

Feche com cuidado as torneiras de gás, evitando o seu escape.

2.2.10.

deixar sobre a mesa, vidro quente, pois podem pegá-lo inadvertidamente.

2.2.11.

trabalhar.com inflamáveis perto dos bicos de gases acesos ou resistências elétricas

ligadas.
Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com a abertura dirigida contra si ou
outrem. Dirija-o para dentro da capela.
2.2.12.

2.2.13.

aquecer reagentes em sistemas fechados.

2.2.14.

nca fumar dentro de um laboratório.

2.2.15.

igar o exaustor toda vez que houver escape de vapores ou gases no laboratório.

Antes de proceder, uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, faça
uma, em escala, na capela.
2.2.16.

2.2.17.

Ter completa consciência da localização do chuveiro de emergência, lavadores
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de olhos e extintores, sabendo como usá-los corretamente.
2.2.18.

pipetar líquidos cáusticos ou venenosos com a boca. Usar aparelhos apropriados.

2.2.19.

qualquer momento esteja consciente do que estiver fazendo.

Após trabalhar com material tóxico, devemos limpar esmeradamente as mãos, o
local de trabalho e os materiais.
2.2.20.

2.3.

ACIDENTES

2.3.1.

Qualquer acidente deve ser comunicado ao responsável pelo laboratório.

2.3.2.

Corte ou ferimento mesmo leve, deve ser desinfetado e coberto.

Queimaduras com fogo ou material quente deve ser tratado com pomada
apropriada (Picrato de Butesin) ou Ácido Pícrico.
2.3.3.

Queimaduras com ácido devem ser lavadas com muita água e em seguida com
solução de Bicarbonato de Sódio.
2.3.4.

Queimaduras! com bases, devem ser lavadas com muita água, e em seguida com
uma solução de 2%
2.3.5.

de ácido bórico ou acético.
2.3.6.

Queimaduras com fenol devem ser lavadas com muito álcool.

2.3.7.

Intoxicação com ácidos, tomar bastante leite e consultar um médico.

2.3.8.

Intoxicação com sais, idem ao item anterior.

2.3.9.

Intoxicação com gases ou vapores, respirar ar puro e consultar um médico.

2.3.10.
2.4.

nca devemos perder a calma dentro de um laboratório.
CUIDADOS GERAIS DE LABORATORIOS
Para evitar acidentes, devemos observar as seguintes instruções:

Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis que possam
dificultar as análises.
2.4.1.

Nunca esquecer líquidos inflamáveis diretamente na chama do Bico de Bunsen;
use para isso chapas elétricas.
2.4.2.
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Os recipientes contendo líquidos, quando se inflamam devem ser cobertos com
vidros de relógio, cápsula de porcelana ou outro objeto qualquer, para que seja impedida
a entrada de ar, apagando-se deste modo o fogo.
2.4.3.

É inútil jogar água em fogo produzido por líquidos inflamáveis que não são
solúveis em água. Apague o fogo com extintores.
2.4.4.

Nunca use extintores de líquidos em circuitos elétricos, use sempre o extintor de

2.4.5.

CO2.
Nunca feche hermeticamente os aparelhos ou recipientes onde há o
desprendimento de gases.
2.4.6.

Quando trabalharmos com papel de filtro de análise quantitativa devemos
limpar as mãos muito bem, para evitarmos erros de análises.
2.4.7.

2.5.

CUIDADOS COM A BALANÇA

As balanças analíticas nunca devem ficar em uma posição tal, que sofram a
influência de vibrações e correntes de ar.
2.5.1.

Só podemos destravar a balança para verificar de passagem, quando a porta
da mesma estiver fechada, para evitar a ação das variações externas (ventos, respiração do
operador, etc).
2.5.2.

Para destravar uma balança, é necessário operar com o máximo cuidado,
evitando assim atritos e pancadas nos pratos da balança, que podem provocar diferença
na sensibilidade.
2.5.3.

Todos os materiais colocados na balança para serem pesados devem ser
previamente tarados, evitando sempre o contato manual; para isso existem pinças
especiais.
2.5.4.

2.5.5.

Todas as anotações de pesagem devem ser feitas no rascunho para evitar erros de

cálculos.
CUIDADOS QUE O ANALISTA DEVE TOMAR PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS MAIS
PRECISOS
2.6.

As amostras e sub-amostras devem ser representativas do lote do alimento que
será controlado porque o resultado analítico depende da quantidade de amostragem.
2.6.1.

Portanto, a coleta, sub-divisão e homogeneização da amostra deve ser rigorosamente
cuidadosa.
2.6.2.

Os métodos não trabalhados anteriormente pelo laboratório devem ser testados
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antes de adotados na rotina.
A repetibilidade do resultado da análise deve ser comprovada mediante trocas
de amostras com
2.6.3.

laboratórios que já tenham experiência com a análise e freqüentes repetições da análise
em uma amostra considerada padrão.
2.7. CUIDADOS PESSOAIS
Algumas desta normas são de extrema relevância e devem ser plenamente definidas:
UNIFORMES: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, fechado na
frente e longo (abaixo dos joelhos).
CABELOS: permanentemente presos na sua totalidade. Em áreas de controle
biológico, o uso do gorro é obrigatório (Laboratório de Cultura, Biologia Molecular, Produção
de Componentes Lábeis Sangüíneos, Laboratório de Microbiologia, Isolamento Reverso,
Centro Cirúrgico, etc.).
SAPATOS: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias dentro
de áreas hospitalar e laboratorial.
JÓIAS E BIJUTERIAS: deve-se usar o mínimo possível. Não se deve usar anéis que
contenham reentrâncias, tais como incrustações de pequenos brilhantes ou pedras, assim
como não se deve usar pulseiras e colares que possam tocar superfícies de trabalho e/ou
pacientes, vidrarias, etc.
MAQUIAGEM E PERFUME: a maquiagem é uma grande fonte de partículas na área
laboratorial e hospitalar, partículas estas que significam perigo ! As maquiagens liberam
milhares destas partículas, na maior parte aderentes, pois contêm glicerina, mica, titânio,
entre outras coisas. Entre as maquiagens, o excesso de batom e rímel significam, sem
dúvidas, um dos maiores problemas, assim como laquê. Os perfumes devem ser evitados
em ambientes técnicos por inúmeros motivos: são poluentes ambientais, muitos pacientes
têm intolerância a odores, em função de seu estado de saúde e outros em função dos
medicamentos que fazem (quimioterapia e radioterapia), e podem impregnar ambientes
fechados que contenham filtros em ar condicionado, agravando o estado de saúde de muitos
alérgicos.
UNHAS: devem ser curtas e bem cuidadas. Não podem ultrapassar a “ponta dos
dedos”. Preferencialmente sem conter esmalte, principalmente nas áreas de isolamento
reverso e laboratórios de Cultura Celular. O esmalte libera partículas por micro - fraturas.
O acesso ao laboratório é limitado ou restrito ao pessoal técnico. Não permita a circulação
de pacientes ou de quadros administrativos, que não advertidos dos riscos biológicos, podem
se contaminar.
Os trabalhos da área técnica devem estar corretamente uniformizados sobre a
importância do uso dos equipamentos de proteção individual - EPIs, no sentido de prevenir
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a contaminação da pele e da indumentária.
ROUPAS PROTETORAS: avental exclusivamente de manga longa, permanentemente
fechado. Deve ser usado no interior do laboratório, e deve permanecer no vestuário
técnico, não devendo ser usado em áreas públicas como: bares, lanchonetes, banco, etc.
ÓCULOS: devem ser usados para todas as áreas as atividades de risco, como
manipulação de produtos biológicos potencialmente contaminados, produtos químicos,
além daquelas que portam risco de radiação e/ ou iluminação (uso de óculos especiais em
presença de lâmpada U.V.).
MÁSCARAS: devem ser usadas sempre que manipuladas substâncias químicas como
alto teor de evaporação (além de serem manipuladas em capelas de exaustão), e em áreas
de alta contaminação com produtos biológicos. As máscaras podem e devem ser usadas
também no sentido de não contaminarmos o ambiente (isolamento reverso, centro
cirúrgico, etc.).
LUVAS: obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico, e com
determinados produtos químicos.
2.8. CONCLUSÃO
Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório apresenta riscos,
seja pela ação dos produtos químicos, ou por chama, eletricidade como também pela
imprudência do próprio analista, que podem resultar em danos materiais ou acidentes
pessoais.
Os conselhos e técnicas aqui apresentados têm a finalidade de alertar aos laboratoristas
sobre os perigos que podem encontrar em certas analises e algumas maneiras de evitá-los.
Prevenir acidentes! é o dever de cada um; trabalhe com calma, cautela, dedicação e bom
senso, seguindo sempre os conselhos aqui citados.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante:

Data:
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2. Protocolos de Enfermagem Rotinas Laboratorio
2.1

POP 15 Auxílio de Biópsia de Mama Guiado por Ultrassom
15.1 Definição:
Retirada de fragmentos da lesão suspeita através de uma pistola automática que dispõe
de uma agulha, que ao disparar corta o material e o recolhe. Este procedimento é guiado por
ultrassonografia.
15.2 Objetivo:
Colher material de uma ou mais lesões mamárias suspeitas para
histopatológica.

avaliação

15.3 Contra-indicação:
Em alguns pacientes que estão fazendo uso de anticoagulantes ou de aspirina, pode ser
necessária a suspensão desses medicamentos alguns dias antes para se evitar sangramento.
15.4 Executante:
Enfermeiro, Auxiliar e Técnico de Enfermagem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.5 Material:
Agulha 13x4,5
Agulha para biópsia.
Álcool a 70%.
Avental para paciente.
Anestésico.
Caixa térmica.
Esparadrapo.
Formol.
Gazes estéreis.
Lápis.
Lençol.
Livro de registro de exames.
Luvas de procedimento.
Máscara cirúrgica.
Micropore.
Óculos de proteção.
Seringa de 3 ou 5 ml.
15.6 Descrição do procedimento:

01
02

Ação de enfermagem
Reunir material necessário para realização do procedimento.
Chamar o paciente e confirmar o nome, apresentar-se, acolher e orientar paciente sobre o
procedimento e aplicar o termo de consentimento do exame, orientando o paciente a esclarecer
possíveis dúvidas com o médico executante.
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03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
15.7

Receber a guia de requisição de exames, conferindo documentação do paciente e exames
anteriores.
Higienizar as mãos (POP 42);
Encaminhar o paciente para troca de roupa e oferecer avental.
Posicionar o paciente de acordo com o procedimento na maca.
Oferecer material necessário para o médico durante a realização do exame.
Recolher e acondicionar os fragmentos de biópsia em frascos com formol(1/3 do frasco),
previamente identificados com data da coleta, nome do paciente, nome da mãe, número de
prontuário, médico e unidade de saúde.
Realizar curativo compressivo ao término do procedimento e orientar paciente quanto a
retirada do mesmo.
Higienizar as mãos;
Registrar em livro de controle (número do prontuário, nome do paciente, data de nascimento,
data da coleta, telefone, nome do médico solicitante, unidade de origem, local aspirado.
Registrar em memorando (duas vias) os dados do paciente e procedimento realizado.
Orientar o paciente quanto ao resultado do exame e retorno médico.
Organizar sala após procedimentos, atentando para o descarte de material perfurocortante.
Acondicionar as seringas identificadas em caixa térmica e as requisições em envelope,
encaminhando-os para o laboratório de análise.
Observações:
Este procedimento é executado pelo médico, sendo necessário o auxílio do profissional
de enfermagem para realização do procedimento ambulatorial.

15.8

Referências Bibliográficas:
Biópsia de Mama. Disponível em: www.mamaimagem.com.br . Último acesso em:
30/11/2015.
Protocolo de biópsia de mama. Disponível em: hcrp.fmrp.usp.br. Acesso em: 05 Fev 2014
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2.2

POP 16 Auxílio a Ecorcardiograma Transtorácico
16.1 Definição
Método de exame de imagem que utiliza ondas sonoras de alta frequência, os quais após
atravessarem os tecidos dos órgãos estudados, retornam em forma de ecos fornecendo imagens
instantâneas do coração e dos grandes vasos, e fluxo sanguíneo nos mesmos, durante o
procedimento.
16.2 Objetivo
Avaliar o funcionamento do coração, do ponto de vista anatômico e funcional.
16.3 Contraindicação
Não há contraindicação para este procedimento.
16.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.
16.5 Material

•
•
•
•
•
•

Luvas;
Gel para ultrassonografia;
Balança;
Esfigmomanômetro;
Estestoscópio;
Lençol (se necessário); Avental (se necessário);

Álcool 70%.

16.6 Descrição do procedimento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Ação de enfermagem
Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do paciente, apresentar-se e explicar o
procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do paciente;
Reunir material necessário para o exame;
Higienizar as mãos (POP 42);
Verificar peso (POP 52) e altura (POP 59) e aferir pressão arterial (POP 12);
Posicionar paciente na maca, em decúbito lateral direito e membro superior esquerdo
flexionado atrás da cabeça;
Retirar o excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o exame, e vestirse, se
necessário;
Retirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície da maca com álcool 70% por 30 em
seguida, repor lençol de papel limpo;
Higienizar as mãos;
Devolver a documentação do paciente e orientá-lo a aguardar o laudo.
Entregar o laudo para paciente;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2191

Proposta Policlínica Regional

•
•

16.7 Observação
O procedimento de ecocardiografia é realizado pelo profissional médico, cabendo a
enfermagem as ações acima descritas.
Realizar limpeza do transdutor microconvexo ao término de cada exame com
gaze, água e sabão.
16.8 Referências bibliográficas
Feigenbaum ecocardiografia / Harvey Feigenbaum, William F. Armstrong, Thomas Ryan ;
traduzido por Lélis Borges de Couto. – Rio de Janeiro : Guanabara e Koogan, 2007
Graziano MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de superfícies
contaminadas sem limpeza prévia .Rev. Latino-Am.
Enfermagem vol.21 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013
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2.3

POP 17 Auxílio à Eletroencefalografia em Vigília
17.1 Definição
Registro da atividade elétrica cerebral através da colocação de eletrodos superficiais no
escalpe para detecção de possíveis anormalidades associadas à uma ampla gama de sinais e
sintomas neurológicos.
17.2 Objetivo
Avaliar pacientes com fenômenos paroxísticos (epilépticos ou não).
Avaliar encefalopatias toxico-metabólicas, infecciosas e degenerativas (demências).
Classificar e seguir as varias modalidades de epilepsias.
17.3 Contraindicação
Relativas: seborreia excessiva, infecção de pele no couro cabeludo e pediculose.
17.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.

17.5 Material
• Luvas
• Fita métrica;
• Lápis para demarcar pontos dos eletrodos;
• pasta para EEG;
• espátula;
• separador de cabelos;
• papeis cortados para fixação dos eletrodos (lençol de papel);
• gaze;
• cuba rim; água morna; álcool 70%.

01

02
03
04
05
07
08

17.6 Descrição do procedimento Ação de enfermagem
Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do paciente, apresentarse e explicar o
procedimento que será realizado (longa duração, necessita de cooperação, não mexer a cabeça,
manter os olhos fechados), sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do paciente;
Verificar se o paciente está com preparo necessário (cabelos limpos e secos).
Higienizar as mãos (POP 42);
Reunir material necessário para realização do procedimento; 06 Ajudar o paciente, se
necessário, a subir na maca e deitá-lo.
Preencher o protocolo do exame EEG com seu respectivo número, entregá-lo ao paciente ou
seu acompanhante, orientando quanto ao seu retorno.
Preencher no sistema a ficha do paciente, contendo nome completo, data de nascimento,
numero do prontuário, numero do exame, nome do médico(a) solicitante e origem. No campo
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observação, anotar informações relevantes como: cicatriz cirúrgica e sua localização;
afundamento de crânio; tremores espontâneos em membros e face.
09 Inspecionar os cabelos do paciente quanto a umidade, gel, cremes ou pediculose. Caso não
esteja em condições adequadas para realização do exame o mesmo deverá ser remarcado.
10 Iniciar a montagem dos eletrodos, utilizando-se o sistema 10-20 de colocação utilizando-se
montagens mono e bipolares. Separar os cabelos e marcar com lápis específico os locais para
aplicação de pasta condutora e respectivos eletrodos. O método utiliza quatro pontos
padronizados: 1) raiz do nariz (nasiun),
2) protuberância occipital (inium), ambos no mesmo plano sagital,
11 3) ponto pré-auricular (depressão na raiz do zigoma anteriormente ao tragus).Os pontos são
encontrados utilizando 10 e 20 % das medidas encontradas.
12 Demarcar medidas ântero-posterior. Medir a distância entre o nasiun e iniun passando pelo
vértex, na linha média. Cinco pontos são então marcados ao longo desta linha, designados como
pólo frontal (Fp), frontal (F), central (C), parietal (P) e occipital (O).
13 Marcar o primeiro ponto (Fp) a 10 por cento da distância násiun-íniun, marcá- lo logo acima do
násiun.
14 Marcar segundo ponto (F) a 20 por cento da mesma distância e marcá-lo acima do Fp.
15 Marcar os pontos central (C), parietal (P) e occipital (O), na linha média a cada 10 por cento da
distância násiun- íniun. Todos esses pontos marcados na linha média são seguidos de “z” no
nome do eletrodo (PGND, Fz, Cz, Pz ).
16 Medir linha coronal central, da distância os pontos pré-auriculares, passando pelo ponto central
já determinado com a medida ântero-posterior. Dez por cento desta medida acima do ponto
pré-auricular, marcar o ponto temporal médio (T3, T4) e 20 por cento acima do temporal médio
está o ponto central (C3, C4).
17 Marcar linha ântero-posterior passando agora sobre a região temporal, frontal e occipital,
medindo-se a distância entre o ponto da linha média Fpz e o ponto occipital também da linha
média, Oz, passando-se pelo ponto temporal já previamente determinado.
18 Marcar 10 por cento da medida, a partir da posição do Fpz, assim como a partir do ponto
occipital da linha média Oz.
19 Desta forma, marcar outros dois pontos “Fp” (1 e 2), um à direita e outro à esquerda e ainda
dois outros pontos “O” (1 e 2), também um à direita e outro à esquerda. Os pontos temporal
anterior e posterior (T5, T6) estão na posição 20 por cento da distância a partir dos pontos Fp e
O determinados nesta linha.
20 Marcar pontos remanescentes, frontal (F3, F4, F7, F8)) e médio parietal (P3 e P4) estão
posicionados ao longo da linha coronal frontal e parietal respectivamente, eqüidistante entre a
linha média e a linha temporal. Sendo que, os eletrodos ímpares ficam posicionados à esquerda
e pares, a direita.
21 Ao iniciar o exame, verificar se as configurações estão corretas no sistema. 22 Fazer logo em
seguida, na captação elétrica, o teste de impedância.
23 Com a luz apagada, pedir para o

24 paciente fechar os olhos.
25 Iniciar a gravação observando o traçado e o paciente, clicar “vigília”, após 30 seg. pedir para
abrir os olhos.
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26 Clicar “olhos abertos”, após 30 seg. pedir para o paciente fechar os olhos e clicar “olhos

27

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

fechados”. Em seguida, o maior tempo em vigília, clicar “vigília”, observando o traçado. Sempre
que necessário parar a gravação para recolocar ou trocar os eletrodos.
Observar se o paciente responde aos comandos verbais, orientá-lo antes de iniciar o estado de
hiperventilação para que não haja deslocamento dos eletrodos. Solicitar que o paciente inspire
e espire pela boca. Clicar hiperventilação.
Clicar estado de pós hiperpnéia, ao término de hiperventilação. Pedir para o paciente respirar
normalmente.
Orientar paciente a manter os olhos fechados durante a fotoestimulação e em seguida clicar na
opção flashestimulação.
Ao término da fotoestimulação, clicar pós flashestimulação.
Clicar também durante a gravação alguns eventos, bocejo, tosse, tremors espontâneos, sono
espontâneo.
Ao término da gravação, pedir para o paciente abrir os olhos, acender a luz da sala, pegar a cuba
rim contend água morna.
Tirar os eletrodos um a um, cuidadosamente, limpar a cabeça do paciente com gaze embebida
em água morna e após gaze seca, removendo toda a pasta restante. Limpar também os
eletrodos com gaze e água morna e secar com gaze seca.
31 Pedir para o paciente sentar, observer possível tontura, ajudar a descer da maca, se
necessário, e se estiver bem dispensá-lo.
Retirar lençol de papel, realizar limpeza da maca com álcool 70%, repor lençol de papel limpo;
Higienizar as mãos;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
17.7 Observação

17.8 Referências bibliográficas http://www.ibc.gov.br acesso em 27 de janeiro de 2014
American Electroencephalographic Society. Guideline twelve: guidelines for long-term
monitoring for epilepsy. J Clin Neurophysiol, 11(1):88-110, 1994. Berger H. Ueber das
Elektroenkephalogramm des Menschen. Archiv Psychiatr Nervenkr 1929, 87:527-570.
Jasper HH. The ten-twenty electrode system of the international federation.
Electroenceph Clin Neurophysiol 1958;10:370-375.
Morris III H, Lüders H. Electrodes. In: Gotman J, Ives JR, Gloor P.
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Electroenceph Clin Neurophysiol 1985;(Suppl. 37):3-26.
Garzon E. Conventional EEG – The 10/20 system and the rationale for the use of the
10/10 system in: http://www.lasse.med.br/mat_didatico/lasse1/textos/eliana03.html
Último acesso 30/11/2015.
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2.4

POP 18 Auxílo a Eletroneuromiografia
18.1 Definição
Método de estudo neurofisiológico usado no diagnóstico e prognóstico de lesões do
sistema nervoso periférico.
18.2 Objetivo
Localizar lesão no sistema nervoso periférico, prover informações sobre fisiopatologia da
lesão, avaliar grau de comprometimento e o curso temporal da lesão.
18.3 Contraindicação
O exame está contraindicado em pacientes com marcapasso, cateter intracardíaco,
plaquetopenia abaixo de 50.000/mm, uso de anticoagulante e medicamentos
anticolinesterásicos, pele com solução de continuidade e erisipela.
18.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.
18.5 Material

•
•
•
•
•
•
•
•

Luvas;
Gel;
Lençol (se necessário);
Avental (se necessário);
Eletrodos para eletroneuromiografia;
Álcool 70%;
Gaze;
Esparadrapo microporoso.
18.6 Descrição do procedimento

01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12

Ação de enfermagem
Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do paciente, apresentar-se e explicar o
procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do paciente;
Higienizar as mãos (POP 42);
Reunir material necessário para realização do procedimento;
Posicionar o paciente conforme exame a ser realizado, preservando sua privacidade;
Retirar excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o exame, e vestir-se, se necessário;
Realizar curativo oclusivo, se algum ponto permanecer sangramento; 08 R etirar lençol de papel
utilizado e friccionar superfície da maca com alcool 70% por 30 segundos. Em seguida repor
lençol de papel limpo;
Higienizar as mãos;
Devolver a documentação e orientar paciente a aguardar o laudo;
Entregar o laudo para paciente;
Desprezar perfuro-cortantes no descarpack, se restar algum; 13 Manter ambiente de trabalho
limpo e organizado (POP 55).
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18.7 Observação
O procedimento de eletroneuromiografia é realizado pelo profissional médico, cabendo
a enfermagem as ações acima descritas.
18.8
18.9 Referências bibliográficas
Graziano MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de superfícies
contaminadas sem limpeza prévia.Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.21 no.2
Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013
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2.5

POP 21 Auxílio de Teste Ergométrico
21.Definição
Método diagnóstico de doenças cardiovasculares, de determinação prognóstica,
avaliação da resposta terapêutica, da tolerância ao esforço e de sintomas compatíveis com
arritmias ao exercício.

21. Objetivo
Avaliar resposta clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, metabólica e,
eventualmente, ventilatória ao exercício.
21.1 Contraindicação
Gerais: embolia pulmonar; enfermidade aguda, febril ou grave; limitação física ou
psicológica; intoxicação medicamentosa; distúrbio hidroeletrolíticos e metabólicos não
corrigidos.
Relativas: Dor torácica aguda; estenoses valvares moderadas e graves; insuficiências
valvares graves; taquiarritmias e arritmias ventriculares complexas; afecções não cardíacas
capazes de agravamento pelo TE.
Contraindicações de alto risco: IAM não complicado; angina estável estabilizada; lesão
conhecida e tratada de tronco de coronária esquerda ou equivalente; arritmias ventriculares
complexas; arritmias com repercussões clínicas e hemodinâmicas sob controle; síncopes por
provável etiologia arritmogênica ou bloqueio atrioventricular de alto grau; presença de
desfibrilador implantado; insuuficiência cardíaca compensada Classe Funcional III (NYHA);
lesões valvares estenóticas moderadas e graves em indivíduos assintomáticos e nas
insuficiências valvares graves; hipertensão pulmonar; cardiomiopatia hipertrófica não
obstrutiva; insuficiência respiratória, renal ou hepática.

21. 3 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.

21.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21.5

Material
Luvas;
Esfigmomanômetro,
Estestoscópio;
Álcool 70%;
Gaze;
Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário);
Cuba rim;
Eletrodo descartável;
Avental (se necessário).
Descrição do procedimento

Ação de enfermagem
01 Conferir lacre do carrinho de urgência
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02 Verificar funcionamento da balança
03 Chamar paciente conforme agenda, confirmar o nome do paciente, apresentar-se e explicar o
04

05

06
07
08
09
10
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
14
15
16
17
18
19
21.6
•

procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
Orientar paciente a ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, caso esteja de
acordo com a realização do exame. Em caso de impossibilidade de leitura pelo paciente, ler e
explicar o termo para paciente e carimbar a impressão digital;
Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do paciente. Paciente deve estar
usando roupas confortáveis que não limitem movimentos, mulheres devem estar vestindo top
ou sutiã, homens devem estar com o tórax tricotomizado (caso não estejam, proceder com a
tricotomização), deve estar calçando tênis ou sapato confortável. Verificar se ingeriu refeição
leve, deve estar portando receita de medicação em uso;
Conferir preparo específico com paciente;
Orientar o paciente quanto ao procedimento, aferir pressão arterial (POP 12), pesar (POP 51) e
medir estatura (POP 48).
Registrar os dados e apresentá-los ao cardiologista, juntamente com a receita para confirmar a
realização do exame.
Reunir material necessário para o exame;
Higienizar as mãos (POP 42);
Se exame confirmado, oferecer avental e limpar com gaze e álcool 70% os locais onde serão
colados os eletrodos. Se necessário, realizar tricotomia do tórax; 12 Monitorizar paciente com
eletrodos nas seguintes localizações:
(RA) na região acrômio-clavicular D,
(LA) na região acrômio-clavicular E,
(RL) em crista ilíaca D,
(LL) em crista ilíaca E,
(V1) no 2° espaço intercostal a D,
(V2) no 2° espaço intercostal a E,
(V3) entre V2 e V4,
(V4) na linha hemiclavicular no 3° espaço intercostal, (V5) na linha axilar anterior no 3° espaço
intercostal, e
(V6) na linha axilar média no 3° espaço intercostal.
Auxiliar paciente a subir na esteira, posicionando o manguito no braço esquerdo,
preferencialmente.
Acompanhar exame para auxiliar em eventuais intercorrências;
Ao término do exame, retirar o manguito do braço do paciente, auxiliar paciente a descer da
esteira.
Encaminhar o paciente para se vestir, devolver a documentação e orientar paciente a aguardar
o laudo.
Higienizar as mãos;
Entregar o laudo para paciente;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
Observação
Procedimento é realizado pelo profissional médico, cabendo a enfermagem as ações acima
descritas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de iniciar os exames, em cada plantão, realizar teste operacional do desfibrilador da
seguinte forma:
Ligar o botão 1 em Lig Monitorizar, selecionar o botão “menu” abaixo da tela, selecionar
“outros”, selecionar “teste operacional”.
Surgirá na tela um aviso de que está saindo do modo de funcionamento normal, selecionar
“aceitar”.
Aparelho entrará no módulo de Teste Operacional, em seguida girar o botão 1 até 150J, e o
teste será iniciado.
Verificar se o módulo de teste está conectado. Quando solicitado pressionar o botão 2 Carregar.
Quando solicitado pressionar o botão 3 Choque. Em seguida o teste será finalizado.
Quando o teste for finalizado pressionar o botão que indica Imprimir Teste Operacional.
Assinar o teste impresso e arquivar na pasta de Testes Operacionais. Desligar o desfibrilador,
mantendo-o sempre ligado na tomada. a. Referências bibliográficas
Meneghelo RS, Araújo CGS, Stein R, Mastrocolla LE, Albuquerque PF, Serra SM ET AL/
Sociedade Brasileira de Cardiologia. III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre
Teste Ergométrico. Arq Brás Cardiol 2010; 95(5 supl.1); 1-26
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POP 22 Auxílio a Ultrassonografia

22. 1 Definição
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Método de exame de imagem que utiliza ondas sonoras de alta frequência, os quais após
atravessarem os tecidos dos órgãos estudados, retornam em forma de ecos fornecendo imagens
instantâneas durante o procedimento.

22.2 Objetivo
Avaliar órgãos e estruturas internas do corpo humano .

22.3 Contraindicação
Não há contraindicação absoluta para realização deste procedimento. Existem
contraindicações relativas pertinentes a cada tipo de exame. Porém, sugere-se evitar a
ultrassonografia em pacientes com febre, processo inflamatório no local do exame, transvaginal
no período menstrual, e exame com Doppler no primeiro trimestre gestacional. Por questões
legais, não se pratica ultrassonografia transvaginal em pacientes virgens.

22.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.

22.5
•
•
•
•
•

Material
Luvas;
Gel para ultrassonografia;
Lençol (se necessário);
Avental (se necessário);
Preservativo sem lubrificante (para exame transvaginal);

Álcool 70%.

22.6 Descrição do procedimento Ação de enfermagem

1. Chamar o paciente confirmando o nome, apresentar-se ao paciente e explicar o procedimento
que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
2. Conferir agendamento, documento de identidade e cartão SUS do paciente;
3. Conferir se o paciente fez preparo específico para cada tipo de exame;
4. Reunir material necessário para o exame;
5. Higienizar as mãos (POP 42);
6. Posicionar paciente conforme exame a ser realizado, preservando sua privacidade.
7. Retirar o excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se após o exame, e vestir-se, se
necesário;
8. Retirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície da maca com álcool 70% por 30 segundos,
repor lençol de papel limpo;
9. Higienizar as mãos;
10. Devolver a documentação do paciente e orientá-lo a aguardar o laudo.
11. Entregar o laudo para paciente;
12. Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
22.7 Observação
▪ Procedimento de ultrassonografia é realizado pelo profissional médico, cabendo a enfermagem
as ações acima descritas.
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Realizar limpeza dos transdutores linear e convexo ao término de cada exame com gaze, água e
sabão, e do transdutor endocavitário, com gaze, água e sabão, e após friccionar com álcool 70%
por 30 segundos.
22.8 Referências bibliográficas
RUMACK, SR . CHABONEAU, W.J . Tratado de Ultrassonografia Diagnóstica
[tradução Vilma Ribeiro de Souza Varga..et al – Rio de Janeiro : Elsevier, 2006
MASSELLI, IB; WU, DSK. Manual básico de ultrassonografia / Ivan Barraviera Masselli;
PINHEIRO, ANDRADE, HA. Departamento de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP, 2013.
GREAZIANO, MU et al, Eficácia da desinfecção com álcool 70% (p/v) de
superfícies contaminadas sem limpeza prévia . Rev. LatinoAm. Enfermagem vol.21 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013
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2.7

POP 29 Coleta de Citologia Oncótica (Papanicolaou)
29.1 Definição
O exame de prevenção pela técnica de Papanicolaou ou citologia oncótica, consiste na
coleta e análise de material celular da cérvice uterina que permite a detecção de lesões
precursoras e da doença em estágios iniciais, antes mesmo do aparecimento dos sintomas,
vem sendo utilizado largamente, desde sua descoberta, em 1943. É um exame bastante aceito
pela comunidade científica e de relevância para a Saúde Pública, por ser de baixo custo e fácil
realização (4).

•

29.2 Objetivo
Realizar coleta de citologia oncótica para rastreamento e diagnóstico de patologias cervicais e
prevenção do câncer de colo uterino.
Coletar material cervical (endocérvice e ectocérvice) de colo uterino.

•
29.3 Contraindicação

Observar sangramento vaginal expressivo e/ou menstruação. Em Serviços com acesso à
citologia oncótica , colposcopia , biópsia, etc. o teste de Schiller perde sua importância.
Gestantes não coletar material da endocérvice.

29.4 Executante Enfermeiro
29.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material
EPIs: óculos de proteção, avental e luvas de procedimentos;
Espéculo inoxidável estéril ou Espéculo descartável estéril;
Lâmina de vidro com uma extremidade fosca para identificação;
Espátula de Ayres;
Escova cervical;
Solução de fixação apropriada;
Recipiente para acondicionamento das lâminas;
Gaze;
Pinça Cheron;
Solução de Lugol;
Formulário de Requisição do exame e de remessa de exames;
Livro de registro;
Lápis para identificação da lâmina; Camisola/Avental; Lençol.
29.6 Descrição do procedimento

01
02
03
04
05

Ação de enfermagem
Chamar a paciente, confirmar o nome, apresentar-se, recepcionado -a.
Realizar anamnese e registrar em prontuário (DUM, data última coleta, idade, dentre outros);
Orientar a paciente quanto ao procedimento, apresentando os materiais que serão utilizados;
Preencher formulário de solicitação do exame;
Identificar a lâmina na extremidade fosca, com lápis grafite (iniciais do nome, FF e código do CS),
colocando- a na mesa auxiliar, para receber o material coletado;
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06 Oferecer camisola/avental à paciente encaminhando-a ao banheiro/local reservado solicitando
07
08
09
10
11
12
13
14

15
16

que retire toda a roupa, vista o avental com a abertura para frente e esvazie a bexiga;
Higienizar as mãos (POP 42);
Solicitar à paciente que se deite sobre a mesa ginecológica, cobrindo-a com o lençol;
Expor as mamas e realizar exame clínico das mamas, sempre explicando o procedimento;
Em seguida auxiliar a paciente a se posicionar na mesa ginecológica adequadamente, para a
coleta do exame citopatológico;
Calçar as luvas de procedimento;
Realizar o exame da região vulvar, anotando se houver lesões esbranquiçadas ou hipercrômicas,
nódulos, verrugas e/ou feridas, lesões, pólipos, leucorréias;
Escolher o espéculo adequado (vide observações);
Introduzir o espéculo, na posição vertical, ligeiramente inclinado (15º), fazendo uma rotação de
90º mantendo- o em posição transversa de modo que a fenda do espéculo fique na posição
horizontal;
Abrir o espéculo lentamente e com delicadeza;
Se ao visualizar o colo uterino houver grande quantidade de muco ou secreção, seque-o
delicadamente com uma gaze montada em uma pinça Cheron, sem esfregar, para não perder a
qualidade da amostra;

Coleta Ectocervical
01 Encaixar a ponta mais longa da espátula de Ayres no orifício do colo, apoiando-a com firmeza,
e com movimento rotativo de 360º ao redor de todo o orifício. Caso a amostra não tenha sido
representativa repetir o movimento;
02 Estender o material ectocervical, dispondo-o no sentido vertical ou horizontal, ocupando 2/3
iniciais da parte transparente da lâmina, com movimento de cima para baixo, utilizando as
duas laterais da espátula;
Coleta Endocervical
01 Utilize a escova de coleta endocervical, introduzindo-a delicadamente no canal cervical
realizando movimento circular em 360º;
02 Estender o material ocupando o 1/3 restante, rolando a escova de cima para baixo, em sentido
único;
Teste de Schiller:
Preparar a pinça Cheron com uma gaze na ponta e embebê-la em solução iodada
(Lugol), pressionar a gaze delicadamente contra o colo uterino e proceder à leitura do
exame:
Positivo: quando a reação com o iodo for negativa, ou seja, quando não houver coloração
do colo uterino. Resultado Alterado.
Negativo: quando houver fixação do iodo nas células e o colo se apresentar colorido após
aplicação do lugol. Resultado Normal.
Fixação
01 Fixar o esfregaço imediatamente após a coleta, garantindo a manutenção das características
originais das células, preservando-as do dessecamento (máfixação) que impossibilita a leitura
do exame.
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02 São três as formas de fixação.
Polietilenoglicol (mais recomendada)
Pingar 3 ou 4 gotas da solução fixadora sobre o material, que deverá ser completamente
coberto pelo líquido.
Deixar secar ao ar livre, em posição horizontal, até a formação de uma película leitosa e
opaca na sua superfície.

Álcool á 95%.
A lâmina com material deve ser submersa no álcool a 95%, em vidros de boca larga.

01
02
03
04
05
06
07

•
•

Propinilglicol
Borrifar a lâmina com o spray fixador a uma distância de 20cm. Fechar o espéculo, retirando-o
delicadamente colocando em balde próprio;
Retirar as luvas e auxiliar a paciente a descer da mesa ginecológica, encaminhando-a para vestirse;
Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados, realizando a correta segregação e
acondicionamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde;
Retirar os EPIs e higienizar as mãos;
Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no prontuário, conforme decisão do
COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 13);
Registrar o procedimento em planilha de produção;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).

29.7 Observação
Em condições normais deve ser realizado anualmente em mulheres de 25 a 64 anos (Ministério
da Saúde).
Os procedimentos de acondicionamento, conferência, preenchimento de lâminas,
preenchimento de guia de remessa e envio ao Laboratório de Citologia podem ser realizados
pelos Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, tendo os seguintes cuidados:
a) As lâminas devem ser acondicionar as lâminas no recipiente próprio
(caixa de madeira ou plástico) para transporte;

b) Conferir cada lâmina com o formulário de solicitação do exame;
c) Preencher a relação de remessa na mesma sequência das lâminas e das requisições;
d) Enviar as lâminas ao Laboratório de Citologia conforme rotina do serviço;
•

Caso a visualização do colo não seja possível solicitar que a paciente tussa ou faça pequena força
com o períneo.

•
•

Não coletar de mulheres menstruadas: aguardar o 5º dia após término da menstruação.
Não usar creme vaginal, ducha vaginal, ou ter relação sexual ou submeter-se a exames
intravaginais (ex. ultrasson) dois dias antes do exame.
Evitar lubrificar o espéculo com agente oleoso.
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•
•
•
•
•
•

Em mulheres idosas, com vagina ressecada recomenda-se molhar o espéculo com solução salina
(SF 0,9%).
Em paciente virgem, a coleta deverá ser realizada por profissional médico.
Em paciente gestante ou com suspeita de gravidez realizar apenas coleta de material
ectocervical.
Realizar coleta em mulheres histerectomizadas desde que o colo uterino tenha sido preservado,
caso não realizar coleta do fundo de saco apenas.
Recomenda-se que os enfermeiros (homens) realizem o procedimento acompanhados por um
profissional de enfermagem evitando a exposição do paciente e do profissional.
Tamanho do espéculo:
Tamanho

Indicação

Pequeno

Mulheres jovens, sem parto vaginal, magras ou menopausadas;

Médio

Mulheres com IMC normal;

Grande

Multíparas, Obesas.

29.8 Referências bibliográficas
BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 381. Normatiza a execução,
pelo Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de
Papanicolaou. 2011.
POTTER P.A.; PERRY A.G. Fundamentos de enfermagem. 7ª edição, Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS: Secretaria de Saúde. Manual de normas de
rotinas de procedimentos para a enfermagem: assistência de enfermagem. Campinas, 2009.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÙDE. Cadernos de Atenção Básica nº 13. Controle dos Cânceres
de Colo de Útero e de Mama. DF: Brasília, 2006.
SMELTZER, S. C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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2.8

POP 31 Coleta de Exames Laboratoriais
31.1 Definição
Coletar amostras biológicas de material humano para auxiliar o diagnóstico e/ou
tratamento em Unidades de Saúde descentralizadas ao Laboratório Municipal de Campinas.
31.2 Objetivo
Realizar exames laboratoriais para diagnóstico, monitoramento e tratamento de doenças.
31.3 Contraindicação Distúrbios de coagulação.
31.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.
31.5 Material

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EPIs
Tubos para coleta de sangue à vácuo
Kit estéril para urocultura
Frasco preparador para exame parasitológico de fezes
Kit não estéril para Urina I
Frasco preparador para exame protoparasitológico de fezes.
Caixa térmica azul com gelo reciclável congelado (para urina, fezes, baciloscopia, biópsias e
outros exames. Cada tipo de material em uma caixa separada e devidamente identificada na
parte externa).
Caixa vermelha sem gelo reciclável (para hemoderivados.) os quais deverão ser separados em
estantes pela cor da tampa.
Gelo reciclável
Caixa para descarte de material pérfuro-cortante
Livro de registro para controle de exames realizados.

31.6 Descrição do procedimento
01 Chamar o paciente pelo nome completo com o formulário único de requisição de exames nas
mãos;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2208

Proposta Policlínica Regional

02 Apresentar-se ao usuário e explicar o procedimento que será realizado, sanando todas as
03
04
05
06
07
08

09

dúvidas antes de iniciar a execução.
Solicitar documento com foto e conferir com o nome constante no exame.
Separar a guia de requisição de exames.
Verificar quais exames foram solicitados.
Solicitar ao paciente que assine o Termo de Consentimento para realização dos exames.
Verificar quais exames foram solicitados e se contém, quando necessário, os demais
documentos anexados (SADT, SINAN, Filipeta, etc).
Verificar se os dados estão completos e igualmente descritos em todos os documentos, com
letra legível respeitando os espaços dos quadrados do formulário, contendo os dados: nome
completo do paciente (sem abreviaturas), sexo, data de nascimento, matrícula, dados completos
do solicitante (nome, categoria profissional, número do conselho de classe, assinatura e
carimbo), número do cartão SUS e data da solicitação do exame. Se for gestante, assinalar o
campo gestante do Formulário.
Confirmar com o paciente se este encontra-se com o tempo de jejum adequado e demais
preparos adequados para os exames solicitados (vide Manual do
Laboratório Municipal);

10 Questionar sobre os medicamentos de uso contínuo do usuário, orientando-o a ingeri-

11

12
13
14
15
16
17
18
19

los/administrá-los após a coleta de sangue, evitando sempre que possível ultrapassar o horário
de costume.
Para os exames coletados em casa, checar se os frascos estão bem vedados e colocar nas
respectivas caixas térmicas, as quais deverão estar com gelo reciclável congelado na quantidade
padronizada (Vide versão atualizada do Manual de Coleta do Laboratório Municipal de
Campinas) e devidamente fechada.
Identificar o(s) frasco(s) dos exames entregues pelo usuário (fezes e urina), com as etiquetas, de
acordo com o tipo de exame.
Identificar a guia de requisição com a etiqueta controle;
Registrar em livro-controle: data da coleta, dados do paciente e discriminar os exames
solicitados, colocando o número da etiqueta controle;
Acondicionar o material colhido em residência na caixa térmica indicada;
Orientar o paciente quanto ao resultado do exame;
fornecer etiqueta com número do exame para controle;
Encaminhar o paciente à sala de coleta, quando necessário, de acordo com exames solicitados;
Deixar a guia de exames juntamente com as etiquetas e os tubos separados para proceder a
coleta de sangue, de modo que o usuário não fique de posse desse material.

Na sala de coleta:
01 Chamar o paciente pelo seu nome completo com o formulário único de requisição de exames
nas mãos e apresentar-se cordialmente ao usuário ou ao responsável, no caso de incapaz e/ou
menor de idade.
02 Conferir o nome do usuário, pedindo para que repita seu nome completo e apresente o
documento com foto e conferir os exames solicitados e os tubos.
03 Posicionar o usuário para a coleta, sentado ou deitado, a depender das condições do indivíduo
e da faixa etária.
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04 Proceder ou orientar a coleta do exame solicitado (vide Manual do Laboratório Municipal de
05
06
07

08
09
10

11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
•

Campinas);
Higienizar as mãos utilizando água e sabão (POP 42) ou utilizer o álcool 70°(vide procedimento
no Manual de coleta do Laboratório Municipal de Campinas).
Devidamente paramentado (EPIs), calçar as luvas de procedimento e fazer a escolha do local da
punção.
Fazer a desinfecção do local escolhido com gaze ou algodão embebido em álcool a 70%,
realizando um único movimento de dentro para fora. Aguardar o álcool secar naturalmente e
não tocar o local da punção. Se o paciente estiver usando roupas de mangas longas dobradas,
verificar se a manga está prendendo a circulação. Se for o caso, desdobrar a manga, afrouxandoa.
Abrir o material na frente do paciente. Realizar a quebra do lacre da agulha e conectá-la ao
adaptador, certificando-se sempre de que o conjunto está bem acoplado.
Garrotear aproximadamente a uns 04 cm do local escolhido para punção, não ultrapassando o
tempo de 1 minuto para não haver alteração nos resultados.
Retirar a proteção da agulha e, imediatamente, fazer a punção na veia escolhida. Segurar o
dispositivo entre os dedos polegar e indicador da mão dominante, posicionando o bisel da
agulha para cima. Fazer a punção numa angulação oblíqua de aproximadamente 30 °.
Inserir o tubo de coleta à vácuo mantendo o adaptador imóvel e quando o sangue começar a
entrar no tubo, desgarrotear e pedir para que o usuário abra a mão.
Aguardar o total preenchimento do tubo para depois colocar o próximo e é essencial obedecer
à sequência dos tubos preconizada pela CLSI: 1º tubo de tampa azul- (Citrato / para Unidades
autorizadas), 2ºtubo de tampa amarela com Gel Ativador, 3ºtubo de tampa roxa (EDTA) e por
último, 4º tubo de tampa cinza (fluoreto de sódio/EDTA).
Homogeneizar por inversão suavemente todos os tubos no mínimo oito vezes, inclusive o de
tampa amarela e/ou vermelha. Uma inversão é contada após virar o tubo para baixo e retornálo a posição inicial.
Retirar a agulha da veia acionando, imediatamente, o dispositivo de segurança da agulha, e
colocando uma gaze ou algodão sobre o local e pedir para o paciente pressionar o local sem
dobrar o braço.
Descartar a agulha em caixa própria para resíduos pérfurocortantes; separar o adaptador de
agulha (canhão) para posterior higienização com hipoclorito 1% por 30 minutos.
Após a coleta dos exames na presença do usuário, etiquetar os tubos corretamente.
Mostrar ao usuário submetido ao exame e/ou seu responsável os tubos etiquetados buscando
a confirmação de que todas as amostras de sangue estão corretamente identificadas.
Realizar novamente a checagem e separação das guias de solicitação de exames e acondicionar
em local que garanta sua integridade;
Encaminhar ao Laboratório Municipal as guias de exames e os materiais coletados separados
em caixas térmicas contendo gelo reciclável e acondicionados adequadamente;
Registrar o procedimento em planilha de produção;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
31.7 Observação
Não entregar para o usuário os tubos e/ou o pedido de exame enquanto ele aguarda ser
chamado na sala de coleta.
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•

•
•

O descarte das etiquetas excedentes é de responsabilidade do profissional que coletou o exame.
Recomenda-se um fluxo único para o procedimento de coleta e não dividido por equipes de
referência.
Recomenda-se arquivar as guias de solicitação de exames na Unidade, evitando assim que o
usuário rasure a mesma.
Recomenda-se que o profissional que coletou o exame assine e carimbe o formulário único.
Orienta-se a registrar em livro de coleta quando o paciente trouxer a guia de exames em mãos,
vinda de outro serviço (Policlínicas, Hospital Mario Gatti, etc).
Para os usuários incapacitados de realizar coleta espontânea de urina, deve-se realizar
Cateterismo Vesical de Alívio (POP 27).
Para coleta de cada exame, e para orientar o paciente quando este for realizar coleta em
residência ver descrição do procedimento no Manual das Unidades Básicas - COLETA DE EXAMES
LABORATORIAIS - 2010/2012 do Laboratório Municipal de Patologia Clínica de Campinas.
Exames de DST/AIDS deverão ser realizados de acordo com a Portaria n° 77 MS/GM 12/01/2012.
Exames de Microbiologia: Importante lembrar que amostras para exames de A fresco de
Secreção vaginal-Grupo 13, Culturas em Geral (úlceras, Secreções de ferida, ocular e orofaringe)Grupo 15 e Cultura de fezes –Grupo 16, DEVEM SER ARMAZENADAS E TRANSPORTADAS AO
LABORATÓRIO EM MALOTE SEM GELO, A TEMPERATURA AMBIENTE.
RDC 302 (item 6.1.7): “A amostra deve ser identificada no momento da coleta ou da sua
entrega quando coletada pelo paciente”. O descarte das etiquetas da cartela não utilizadas é de
responsabilidade do profissional da coleta.
Atenção: usar 01 adaptador de agulha por paciente a cada dia, realizando a desinfecção
posteriormente.
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2.9

POP 41 Realização de Eletrocardiograma
41.1 Definição
Registro gráfico de alterações em potencial elétrico da atividade cardíaca, cujo produto
final resulta no eletrocardiograma.
41.2 Objetivo
Obter registro gráfico da atividade cardíaca para obtenção de diagnóstico, avaliação da
terapêutica medicamentosa e evolução clínica.
41.3 Contraindicação
Não há contraindicação para a realização deste procedimento.
41.4 Executante
Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.

•
•
•
•

41.5 Material
Eletrocardiógrafo;
Papel milimetrado;
Cardioclip;
Eletrodo descartável ou eletrodo de sucção;
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•
•
•
•

Álcool a 70%;
Algodão seco ou gaze;
Gel condutor;
Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário);

Lençol.

41.6 Descrição do procedimento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17

Ação de enfermagem
Chamar o paciente, confirmando o nome, apresentando-se ao paciente e explicando o
procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução
Checar a prescrição;
Reunir o material;
Higienizar as mãos (POP 42);
Promover a privacidade do paciente (utilizar o biombo se necessário);
Checar o funcionamento do eletrocardiográfico;
Checar a integridade do cabo de força, fio terra e cabo do paciente;
Solicitar a retirada e/ou retirar objetos metálicos e/ou eletrônicos;
Solicitar e/ou posicionar o paciente em decúbito dorsal, com membros superiores e inferiores
paralelos ao corpo, de forma não adjacente, relaxados;
Solicitar e/ou expor tornozelos, punhos e tórax;
Cobrir o paciente, com o auxílio do lençol, para que o mesmo não fique totalmente exposto;
Conectar o eletrocardiógrafo à rede de energia, atentando-se à voltagem da tomada. Seguir as
orientações de utilização, segundo o fabricante;
Ligar o eletrocardiógrafo;
Inserir papel milimetrado no local indicado.
Solicitar ao paciente que permaneça em repouso, evite tossir ou conversar, enquanto o ECG está
sendo registrado;
Efetuar a remoção de gordura, com algodão embebido em álcool a 70%, das faces anteriores
dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos maléolos
internos);
Colocar cardioclip em membros superiores e membros inferiores, usando gel condutor ou outro
material de condução (conforme orientação do fabricante), para obtenção dos registros das
derivações monopolares e bipolares, seguindo o seguinte arranjo com o cabo do paciente:
Cabo vermelho (RA) em membro superior direito;
Cabo amarelo (LA) em membro superior esquerdo; Cabo preto (RL) em membro inferior
direito;
Cabo verde (LL) em membro inferior esquerdo.

18 Colocar os eletrodos de sucção (preferencialmente), ou eletrodos descartáveis no tórax,
utilizando gel condutor ou outro material de condução (conforme orientação do fabricante) para
os primeiros, para obtenção dos registros das derivações precordiais, seguindo o seguinte
arranjo com o cabo do paciente:
Cabo vermelho (V1) em 4º espaço intercostal, à direita do esterno;
Cabo amarelo (V2) em 4º espaço intercostal, à esquerda do esterno;
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Cabo verde (V3) em 5º espaço intercostal, diagonalmente entre V2 e V4;

19

20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
•
•
•
•
•
•
•

Cabo marrom (V4) em 5º espaço intercostal, na linha média clavicular; Cabo preto (V5)
em 5º espaço intercostal, na linha axilar anterior; Cabo roxo (V6) em 5º espaço intercostal, na
linha axilar média.
Verificar os Leds de alerta para: pilha/bateria, memória, saturação, ruído, eletrodo, filtro, ganho,
velocidade, modo de operação, up/down, calibração e derivações e, caneta e haste de plotagem.
Corrigir problemas que forem detectados;
Apertar o botão “segue”;
Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com o esperado para um traçado
eletrocardiográfico;
Aguardar o sinal sonoro, que indica o término da aquisição dos potenciais elétricos; 23 Retirar
eletrodos e cardioclips;
Realizar limpeza do tórax, membros superiores e membros inferiores, principalmente quando
utilizado o gel condutor;
Retirar e/ou destacar folha do ECG;
Identificar o ECG com: nome completo do paciente, idade, data de nascimento, data e hora da
realização, carimbo e assinatura do profissional, nome da instituição;
Deixar o paciente confortável;
Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;
Higienizar as mãos (POP 42);
Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no prontuário, conforme decisão do
COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 13);
Registrar o procedimento em Planilha de Produção;
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).
41.7 Observação
paciente deve estar em repouso absoluto para a realização do procedimento, no mínimo 15
minutos e 30 minutos para quem estava fumando;
Realizar tricotomia, caso seja necessário;
Realizar limpeza imediata e eficaz das porções metálicas dos cardioclips e eletrodos de sucção,
para não acumular sujidades e consequente alteração na capacidade de aquisição dos potenciais
elétricos;
Alertar o paciente quanto a possibilidade de pequenas lesões na utilização de eletrodos de
sucção, que devem evoluir com regressão do hematoma em dois dias;
Utilizar a convenção de programação com: ganho N, velocidade de aquisição de 25mm/s, modo
automático e derivação DII;
É possível alteração na disposição das derivações precordiais quando as mesmas estiverem
voltadas para a direita (V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R) e com derivações posteriores à esquerda
(V7, V8, V9, V10, V11, V12). Nos referidos casos, deve-se identificar as novas derivações no ECG;
Em situações que o cardioclip não pode ser utilizado nos membros devido a amputações,
imobilizações e/ou traumas, deve ser utilizado eletrodos descartáveis nas porções proximais dos
membros;
41.8 Referências bibliográficas
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3. Manual diagnostico por Imagem
Nos dias de hoje, todas as pessoas em toda parte têm acesso a uma profusão e
amplitude de informações médicas e de cuidados de saúde que a maioria dos profissionais não
teria facilidade em encontrar há uma geração atrás. O problema atual parece ser excesso de
informação, em vez de pouca informação.
Em face dessa vasta gama de disponibilidade de conhecimento, por um lado, e de
necessidade de informação, por outro, ao padronizar condutas e detalhar rotinas a partir da
expertise de nossos competentes profissionais, a Coleção de Manuais do POLICLÍNICA foi
atualizada, revisada nos títulos já existentes na Coleção anterior e concebidos alguns novos
títulos para a atual Coleção, o que melhorará a comunicação entre os profissionais desta
Maternidade.
Além de favorecer a excelência na assistência, visa propiciar que o outro braço de nossa
Missão, que é a de Ensino, seja facilitada, com a disseminação das práticas preconizadas na
Instituição. Também pretende tornar acessíveis a todas as equipes as rotinas multiprofissionais
e administrativas vigentes.
Nosso desejo é que esta Coleção esclareça e capacite os profissionais e contribua para
resultados favoráveis àqueles que nela depositam confiança para terem seus partos, cuidados
neonatais, cirurgias, consultas, exames e outros procedimentos.

3.1

ULTRASSONOGRAFIA
A ultrassonografia é um método diagnóstico baseado em ondas sonoras de alta
freqüência que são emitidas através do transdutor que desliza sobre a pele/mucosa.
Possibilita o estudo dinâmico de diversos órgãos e/ou estruturas, com técnicas específicas
para o estudo de cada região de interesse.
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Em razão dos procedimentos intervencionistas atuais de diagnóstico e tratamento, a
ultrassonografia é atualmente um dos métodos mais utilizados para a realização dos mesmos.
O exame ultrassonográfico deve ser realizado por médico especialista.
2. FUNÇÕES
Supervisor técnico responsável pelos auxiliares administrativos
Este profissional, que pertence à empresa terceirizada, coordena o fluxo da marcação de
exames/horário/médico, organizando e cuidando do entrosamento com as necessidades das
Clínicas de Ginecologia, Obstetrícia, Mastologia, Neonatologia, Vitalidade e Medicina Fetal e
Pronto Socorro.
A marcação dos exames das UBS (REDE) é realizada pela empresa terceirizada via SIGA.
(Sistema de Informação para Gestão da Assistência da Saúde).
Mantém contato permanente com a Central de Agendamento do POLICLÍNICApara
manter um fluxo ordenado de pacientes, visando à diminuição de absenteísmo.
Checa a planilha diária dos exames internos, advindos do ambulatório, para efeito de
estatística da empresa terceirizada e também da Maternidade.
A marcação de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia dos casos de
pacientes do Ambulatório, é realizada via SIGA pela Central de Agendamento Ambulatorial.
É responsável pelo banco de dados (estatística mensal dos exames realizados no setor).
Auxiliares administrativos

O quadro atual destes funcionários pertence à empresa terceirizada. São responsáveis
pelo atendimento da paciente no balcão do Setor e de forma cordial e atenciosa devem fazer a
identificação criteriosa do RH da paciente, verificando nome e número para evitar troca de
exames e prontuários.
Checar esses dados com a agenda diária, alinhando os prontuários em sequência para o
atendimento médico.
Conferir o cartão da paciente com os dados e colocar no prontuário para aguardar a
chamada.
Quando solicitado pelo médico a complementação das mamografias e ou
encaminhamento para complementação com USG e PAAF ou biópsia, a empresa terceirizada faz
a convocação da paciente por telefone.
No caso da agenda diária das pacientes do Pronto Socorro, deve haver cuidado para seguir
a ordem de marcação do livro do PS, conforme a chegada do Boletim de Atendimento, para
evitar conflitos com horário. Observar que o médico avalia a gravidade de cada caso.
Na solicitação de comprovante de horário para a paciente, é a recepção que deve
preencher os dados e entregar, com uma cópia carbonada do impresso no prontuário da
paciente.
Auxiliares de Enfermagem/ Atendente de sala
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Estas profissionais pertencem ao quadro da SMS, havendo uma profissional da empresa
terceirizada.
Realizam a chamada das pacientes, cumprimentar e se identificar, conferir o seu cartão e
o pedido médico do exame, acompanhando as mesmas até a sala de exame, entregando o seu
prontuário ao médico. Fazem a orientação das pacientes, retirando duvidas na sala de espera
dos exames.
Tranquilizar a paciente, orientando-a para a colocação do avental e o posicionamento no
decúbito correto de acordo com a orientação médica.
Acompanhar o médico durante todo o exame, fazendo anotações necessárias para o
laudo.
Ao término de cada exame auxiliar a paciente para a limpeza do gel na pele e fazer a
limpeza da mesa com a troca dos lençóis descartáveis para o próximo exame.
Observar que a paciente pode ter um acompanhante durante a realização de seu exame,
nos exames de rotina. Nas pacientes menores de idade é permitido (mãe, avó, ou esposo). Nos
casos de exames do Pronto Socorro, não há o acompanhante, pois o diagnóstico será
interpretado pelo plantonista e comunicado à família.
Após a realização do exame, o laudo é carimbado pelo médico. Anexá-lo no prontuário
para a próxima consulta, ficando uma cópia para vistoria e arquivo.
Em caso de exames de pacientes das UBS, o laudo também é realizado com cópias, sendo
entregue a original para a paciente, e outra ficando para vistoria e arquivo, sempre assinados e
carimbados pelo médico.
Verificar nos plantões a necessidade de materiais indispensáveis para a realização de
exames (gel, luvas, preservativos, produtos para assepsia, agulhas, laminas, seringas de 10 e 25
ml, álcool 99,5%, xilocaina, povidine, gazes e compressas e o material específico para as biópsias
de mama), para não ocorrer interrupção do atendimento.
Encaminhar os materiais de punção e biópsias para o Setor de Anatomia Patológica, após
a devida documentação no livro de registro (nome da paciente com RH e tipo de exame
realizado).
Conferir os impressos de cada sala e o material permanente (aparelhos de ultrassom e
carrinho de emergência).
Realizar diariamente ao final de cada plantão a limpeza dos aparelhos.
LIMPEZA DOS APARELHOS:
- A limpeza de todo o material permanente deve ser realizada com compressa umedecida

apenas em água ou detergente.
- No término da agenda limpar com compressa úmida não estéril o teclado e o painel de
controle.
- O transdutor do aparelho de ultrassom após cada exame deve ser limpo com papel

toalha ou compressa úmida retirando o excesso de gel com delicadeza. Ter cuidado para o gel
não secar na película do transdutor.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2217

Proposta Policlínica Regional

Não usar álcool ou outros produtos ácidos. Os cabos dos transdutores podem ser limpos
com detergentes.
-

Enfermeira responsável pelo Setor
Providenciar a escala mensal das auxiliares de enfermagem do setor, distribuindo a
profissional nos horários de plantão e de sala: 02 (duas) salas. Cuidando principalmente da
cobertura da sala de exames do Pronto Socorro e dos ambulatórios de intervenção.
Preencher o impresso próprio da escala mensal com o nome completo dos funcionários,
registro funcional, COREN e horário.
Escalar as folgas de acordo com o numero de domingos e feriados do mês. Esta escala
deve estar entregue ao Setor até o dia 10 de cada mês para a avaliação dos funcionários e
posteriores trocas de folga ou de plantão.
Colocar na escala dos funcionários, pelo menos um plantão no sábado ou domingo por
mês.
Fazer a escala anual de férias dos funcionários, com o nome completo, registro funcional
e COREN. Esta escolha de datas deve ser realizada, preenchida e entregue ao Setor de Recursos
Humanos no ano anterior. Avaliar sempre a possibilidade de aceitar a escolha do período de
férias solicitado por cada funcionário, lembrando as equipes que esta escala não pode levar a
prejuízo ao funcionamento das atividades do Serviço. Fazer a orientação técnica da limpeza
diária dos transdutores de ultrassom, para a conservação dos aparelhos.
Manter um ambiente de hierarquia respeitosa em todo o setor, levando à realização dos
objetivos de atendimento ao paciente com satisfação.
Lembrar que estimulando o entrosamento com todos os setores que enviam pacientes
para o Setor de Imagem, este fluxo de pacientes será bem coordenado.
Chefia do Serviço de Diagnóstico por Imagem
Promover a interface entre a empresa terceirizada e o HMEC.
Colocar o cumprimento do contrato entre a empresa terceirizada e a SMS como norte das
funções do Setor.
Verifica mensalmente os dados de produção constando os tipos de exame e sua
quantidade, como também se a empresa terceirizada está exercendo as suas funções
adequadamente, e enviar a informação para a Diretoria do HMEC.
Zelar para que os objetivos do POLICLÍNICAsejam cumpridos no trabalho diário, ou seja,
a missão do atendimento ao paciente com qualidade colocando o ensino como característica do
Serviço.
Médico Ultrassonografista
Receber a paciente e checar nome e outros dados do pedido de exame e do prontuário,
como história clínica, exame físico e outros itens, que levarão à sua conclusão no diagnóstico
imagenológico.
Quando solicitado dá orientações para a paciente.
Permite a presença de (01) um acompanhante em cada exame.
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Fazer a orientação para a paciente, sempre no exame transvaginal, quanto à colocação
delicada do transdutor e do preservativo.
Nos exames com intervenções (biópsias) explicar, após ler o consentimento informado
com a paciente, eliminando duvidas, e entregar as orientações pós-procedimento.
Fazer o laudo dos exames com cópias, que serão usadas para aferição dos mesmos. Estas
cópias são arquivadas junto ao pedido de solicitação do exame, pois é um documento
comprobatório da sua realização. Este laudo deve ser elaborado de forma objetiva, com letra
legível, e carimbado com o CRM, inclusive as cópias.
Obs. O responsável pela empresa terceirizada deverá informar para o Ambulatório de
Mastologia os resultados de mamografia com laudo de BIRADS 3,4 e 5, onde estas pacientes
serão convocadas via Regulação para consulta no Ambulatório de Mastologia. Os casos com
laudo de BIRADS 0 (zero) são convocados pelo Setor de Imagem e já é realizado o exame de
ultrassonografia das mamas complementar nos respectivos ambulatórios dos médicos
mastologistas.
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3.2

NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Os exames de ultrassom realizados são:
- Obstétrico
- Pélvico
- Transvaginal
- Abdominal
- Mamas
- Dopplerfluxometria
- Morfológico (médicos da empresa terceirizada)
- Órgãos isolados
- Ultrassonografia em Neonatologia (Transfontanela, Abdominal,
Cardíaca)

Renal, Quadril e

Obs. Os médicos da empresa terceirizada realizam apenas os exames agendados da REDE
(exames de USG obstétrico morfológico, obstétrico, pélvico e transvaginal, USG de próstata aos
sábados, e de MMII quando necessário).
Os médicos do POLICLÍNICArealizam a assistência na área do Pronto Socorro, da
Vitalidade Fetal, da Mastologia, Neonatologia, de todos os exames marcados pelo Ambulatório
e das pacientes internadas.
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3.3

EQUIPAMENTOS DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Ultrassonografia: Possui 4 equipamentos, sendo 1 portátil de uso preferencial na Unidade
Neonatal.
Radiologia: Possui 3 aparelhos de RX portáteis, 1 Mamógrafo digitalizado da empresa
terceirizada e 2 processadoras.

3.4

AGENDAMENTO DE EXAMES
Os exames de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografias das pacientes do
Ambulatório são agendados pela Central de Agendamento ambulatorial .

3.5

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA
( ) USG Obstétrico no primeiro trimestre
Via vaginal: não é necessário nenhum preparo.
Via abdominal: Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.
( ) USG Pélvico, renal e de vias urinárias
Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.
( ) USG Abdominal
Ficar em jejum por 06 horas até o horário do exame.
Tomar 05 copos de água 01 hora antes do exame.
( ) USG Transvaginal
Não há necessidade de estar com a bexiga cheia.

3.6

ROTINA NA REALIZAÇÃO DA MAMOGRAFIA
As pacientes atendidas são oriundas da REDE, marcadas no sistema SIGA e dos
ambulatórios do HMEC, agendadas pela Central de Agendamento.
São disponibilizadas 65 vagas/dia de segunda a sábado, sendo 53 vagas para UBS e 12
vagas para pacientes do Ambulatório, divididas em 2 períodos: manhã e tarde. Total por mês:
1.560 vagas para exames de mamografia, das 07:00h as 19:00h.
O técnico de mamografia, da empresa terceirizada, orienta as pacientes no
preenchimento da ficha para a mamografia e orienta a respeito do resultado. Para as pacientes
do HMEC, o laudo estará no prontuário e para as pacientes das UBS, os laudos serão
encaminhados a UBS de origem, sendo retirados pela Supervisão de Saúde.
TECNICO DE RADIOLOGIA:

-

Confere os dados do cartão (RH e nome da paciente) com o pedido da mamografia.
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-

Confere os dados do prontuário.

-

Orienta e ou preenche o questionário da mamografia.

-

Checa o preparo da paciente (evitar talco e desodorante) e pega os exames anteriores da
paciente para comparação.

-

Encaminha a paciente para a sala de realização do exame, com apoio psicológico quando
necessário.

-

Registra em livro próprio os exames de mamografia.

3.7

ROTINA NA REALIZAÇÃO DA DENSITOMETRIA ÓSSEA
Este exame foi implantado no Setor pela empresa terceirizada. São realizados 08
exames/dia para pacientes das UBS e do HMEC. Total de 192 vagas/mês.
O técnico e o aparelho pertencem a terceirizada.
Obs. Este exame não é realizado em gestantes e o limite de peso para a realização da
composição corporal é de 100 kg.
Tempo de realização do exame é de 20 minutos.
Orientar a paciente para trazer exames anteriores, se houver.

3.8

ALMOXARIFADO E FARMÁCIA
Este setor é de responsabilidade tanto do POLICLÍNICA quanto da empresa terceirizada,
cada qual suprindo as salas de exame e agendas sob sua responsabilidade.
A requisição é feita pela Chefia de Enfermagem, devendo ser realizada em impresso
próprio.
O material é entregue no Setor, armazenado e utilizado com controle criterioso da data
de validade de cada um.

3.9

CENTRAL DE MATERIAL
Deve controlar rigorosamente a data de validade do material esterilizado do Setor, que é
utilizado para os procedimentos de intervenção.
O material vencido é relacionado em impresso de Controle diário de material esterilizado
(cubas rim, caixas de curativos, compressas e campos fenestrados) e entregue na CME, assim
como o utilizado diariamente.

3.10 ROTINAS ADMINISTRATIVAS
Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a planilha.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 2222

Proposta Policlínica Regional

A equipe de enfermagem deve abrir o relatório diariamente para registrar as
intercorrências, e o sumário ao final de cada plantão, com o nome legível e assinatura com
COREN.
Comunicar ao Medico Ultrassonografista do Pronto Socorro a presença de exames
pendentes: pronto socorro, pré-parto, casa da gestante, alojamento conjunto e algum outro
exame que foi pedido na emergência.

3.11 LIMPEZA TERMINAL
Há um funcionário fixo para a limpeza de área de toda a Unidade, onde diariamente retira
o lixo e mantém a área limpa.
É responsável pelo abastecimento diário do material (papel toalha, papel higiênico e
sabão dispensador).
Na limpeza terminal semanal é solicitado o auxilio de mais um funcionário. Obs. Há uma
empresa responsável pelo serviço.

3.12 ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA

A ultrassonografia permite a observação detalhada das modificações morfológicas das
estruturas pélvicas podendo ser estudadas pela via abdominal, endovaginal e mais
recentemente a ultrassonografia tridimensional contribuindo para o melhor esclarecimento das
características funcionais e não funcionais em ginecologia.
Avaliação normal:
–

Útero:
É de fácil avaliação tanto pela via abdominal quanto a endovaginal, sendo esta de melhor
acuraria. A via pélvica abdominal atualmente só é usada em caso de paciente virgo ou em
complementação a via endovaginal em caso de úteros volumosos. O volume do útero varia de
acordo com a idade e paridade. Seu cálculo é feito pela fórmula da elipsóide:
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–

Endométrio:
Em relação ao endométrio é importante saber que ele se modifica ao longo do ciclo menstrual
e seus valores também, como descritos abaixo.

–

Ovários:
Os ovários são encontrados geralmente ao lado do útero, mas também podem estar atrás. São
estruturas que apresentam mobilidade a pressão e com dimensões variadas de acordo com a
idade e fase do ciclo menstrual.
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Alterações uterinas:
–

Malformações Uterinas:
Classe 1: agenesia ou hipoplasia uterina: útero muito rudimentar, sem cavidade endometrial
com volume < 20 cm3 e com relação corpo/colo > que 2,diferenciando-se de útero infantil onde
a relação corpo/colo é > 1; Classe 2: útero unicorno: com apenas um corno;
Classe 3: útero didelfo: separação completa com 2 corpos e 2 colos uterinos;
Classe 4: útero bicorno: diferencia-se do difelfo por apresentar algum grau de fusão miometrial
ou apenas fusão no colo;
Classe 5: útero septado: semelhante ao bicorno com exceção que não ocorre a separação
miometrial. É o tipo menos favorável a gestação; Classe 6: útero arqueado: é uma variante da
normalidade.
– Alterações Miometriais:
Adenomiose: ocorre perda do delineamento do endométrio e em alguns casos pequenos cistos
no miométrio (principalmente parede posterior) com aumento uterino difuso.
Leiomiomas: tem aspecto variável, mais comumente são hipoecóicos e bem delimitados. Podem
ser intramurais (no miométrio), submucosos (na cavidade) ou subserosos (na superfície
peritoneal do útero). Geralmente quando maiores devido a sua má vascularização se tornam
heterogêneos e até calcificados. Quando são hiperecogênicos e muito homogêneos deve ser
feito diagnóstico diferencial com hamartomas como lipomioma ou angiomolipoma. O estudo
Doppler apresenta distribuição predominantemente periférica na vascularização do mioma.
Sarcomas: são raros e muito semelhantes aos nódulos uterinos não sendo possível seu
diagnóstico preciso à ultrassonografia. Geralmente são volumosos com crescimento rápido na
pós-menopausa e são muito vascularizados ao Doppler.
Malformações arteriovenosas: podem ser vistas com múltiplas estruturas serpiginosas,
anecóides na pelve e podem ser confundidas com cistos ovarianos multiloculados. O diagnóstico
é feito com Doppler colorido mostrando abundante fluxo sanguíneo nas estruturas anecóicas e
com fluxo arterial de alta velocidade e baixa resistência e fluxo venoso de alta velocidade às
vezes indistinguível do fluxo arterial.
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– Anormalidades do Endométrio:
Carcinomas: o principal achado é o espessamento na pós-menopausa o qual tem aspecto
ecogênico com perda da delimitação da camada basal, podendo ser heterogêneo com áreas
císticas ou homogêneo e regular. Ao Doppler podemos ter fluxos internos e aumento da
velocidade e redução da resistência nas artérias uterinas, mas geralmente estes achados são
tardios, não sendo possível aguardar alterações ao Doppler para confirmar o diagnóstico.
Hiperplasia: encontramos espessamentos homogêneos ou heterogêneos principalmente
no climatério com duas características quase sempre presentes: basal endometrial
perfeitamente delineada e perda da linha ecogênica da justaposição entre as mucosas
endometriais. Apesar de ter características típicas é necessária a complementação do estudo
com histeroscopia, biópsia ou curetagem uterina.
Pólipos: Tem aspecto ecogênico e seu diagnóstico deve sempre ser confirmado na
primeira fase do ciclo. Quando volumosos ou múltiplos seu diagnóstico pode ser de difícil
diferenciação com miomas submucosos, hiperplasias e/ou carcinomas. O uso do Doppler pode
ser útil quando há presença de pedículo vascularizado ou com intensa vascularização central
podemos suspeitar de malignização. Para melhor clareza diagnóstica deve ser feita
complementação com histerossonografia ou ultrassom 3D.
Calcificações: quando encontradas são resultado de sequelas de alterações vasculares,
inflamatórias, doença granulomatosas, lesões mecânicas como curetagens e corpos estranhos e
DIU.
Cistos: são raros e quase sempre sem significado.
DIU: atualmente considera-se normal quando está acima do orifício interno do colo
uterino, não sendo mais necessária a mensuração da distância.
–

Alterações do Colo Uterino:
Pólipos endocervicais: imagens hiperecogênicas vegetantes com pedículo os quais podem
apresentar fluxo ao Doppler.

–

Cistos de retenção: imagens císticas ao ultra-som que podem variar de alguns milímetros
a 4 cm.
Alterações Ovarianas e anexiais:
Cistos funcionais: são os cistos foliculares e cistos lúteos. Podem atingir até 3 cm,raramente
ultrapassam 5 cm.
Cistos hemorrágicos: geralmente é hiperecóico e pode simular massa sólida, com parede lisa
com reforço acústico posterior. Ao Doppler não se visibiliza fluxo interno.
Síndrome dos ovários policísticos: os ovários apresentam aumento do volume com múltiplos
folículos que não ultrapassam 10 mm de diâmetro os quais se encontram preferencialmente
periféricos.
Endometriose: tem características variadas podendo não apresentar nenhuma alteração até a
presença de imagens císticas de conteúdo denso com ou sem septações e calcificações em seu
interior. Quanto ao Doppler este se apresenta com altos índices de resistência (IR> 0,5) e fluxo
escasso na maioria dos endometriomas em contraste com fluxo de baixa resistência (IR < 0,5)
em cistos funcionais. No caso de endometriose profunda é importante a complementação com
ultrassom transvaginal com preparo intestinal Doença inflamatória pélvica aguda: a imagem da
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ultrassonografia é variável de acordo com a intensidade e pode ser útil para diagnóstico
diferencial com cistos hemorrágicos ou rotos. Em quadros leves o exame ultrassonográfico é
normal. Em casos mais graves podem ser detectadas massas tubovarianas com contornos
irregulares e pouco definidos e líquido livre.
Ao Doppler temos aumento da vascularização com baixa resistência.
Torção ovariana: é um quadro agudo, com massa quase sempre benigna. Os achados
ultrassonográficos são variáveis e o exame por Doppler colorido pode mostrar ausência de fluxo
no ovário afetado, portanto a presença de fluxo arterial ou venoso ou de ambos não exclui o
diagnóstico de torção.
Doença inflamatória pélvica: pode não ter sinais ultrassonográficos em uma fase inicial. À
medida que evolui aparecem os sinais mais comuns que são espessamento ou líquido no
endométrio, líquido com partículas em suspensão, aumento do volume ovariano com margens
indistintas, tubas uterinas com líquido até a presença de massa multiloculada complexa com
septações variáveis e ecos internos dispersos em seu interior. O Doppler não se mostra útil.
Tumores ovarianos
2000 foram publicados os primeiros trabalhos de um grupo multicêntrico, chamado
International Ovarian Tumor Analysis Group (IOTA), visando padronizara descrição de
parâmetros texturais e vasculares nas massas anexiais e correlacionando com os achados
histopatológicos. Vários parâmetros texturais,foram estudados como: bilateralidade, espessura
da parede, septações, projeções papilares, áreas sólidas, ecogenicidade, dimensões e volume e
outros com ascite. Entre relação aos parâmetros vasculares, destaca-se de o mapeamento em
cores da massa a ser estudada. A presença de vasos, a sua localização, a quantidade, e o padrão
de pulsatilidade (o menor valor do índice de resistência (IR) e índice de pulsatilidade (IP)
encontrados na massa) podem ser úteis na diferenciação entre os tumores benignos e malignos,
melhorando a sensibilidade e a acurácia da avaliação ultrassonográfica.

Em 2009, Amor F et al classificaram as massas anexiais, por meio do léxico Gynecologic
Imagin Reporting Data System (GI-RADS), que significa Laudo de Imagem Ginecológica e Sistema
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de Dados propondo uma nova de padronização de laudos como no BI-RADS com descrita na
tabela 2:

Devemos sempre lembrar que os principais diagnósticos diferenciais dos tumores
ovarianos são os cistos funcionais que são altamente frequentes, e que com controle ecográfico
em 2 a 3 semanas podemos elucidar esta dúvida. Também deve ser mencionado que o rim
pélvico o mioma pediculado e algumas massas intestinais fazem parte do diagnóstico diferencial
dos tumores ovarianos e devemos lançar mão de outros métodos diagnósticos quando for
necessário.
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Anexo Protocolos assistenciais de
atenção médica e rotinas operacionais
para o ambulatório
As linhas de cuidados são “conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao
enfrentamento de determinado risco, agravo ou condições específicas do ciclo de vida, a ser
ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde, com base em protocolos
clínicos”.
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1. Anexo Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas
operacionais para o ambulatório
1.1

A Importância dos Protocolos Clínicos na Gestão por Resultados Assistenciais e
Financeiros

A diversidade de procedimentos hoje disponíveis no arsenal médico, assim como, a
premente necessidade de comunicação transparente e racional de serviços médicos exigem, dos
gestores hospitalares e membros do corpo clínico, a elaboração e adoção de ferramentas que
sejam simples e capazes de agilizar a oferta desses serviços, Entre elas, se valoriza sempre mais
a confecção de protocolos clínicos, baseados em evidências.
Protocolos clínicos baseados em evidências nada mais são que diretrizes terapêuticas
fundamentadas em evidências científicas e práticas de consenso, racionalizadas quanto ao uso
e organizadas de modo a tornar prática sua aplicação, Entre as muitas vantagens observadas,
após a implantação desse modelo de assistência, está o incremento significativo na segurança e
qualidade da assistência, uma vez que atenua a variabilidade da conduta clínica.
Além da garantia no que tange à segurança e qualidade da assistência é preciso preservar,
com igual veemência, o respeito à autonomia dos médicos e demais membros da equipe de
saúde; aliás, o único fórum de onde tais protocolos devem se originar.
De forma mais sintética, protocolos são as rotinas de cuidados e das açóes de gestão de
um determinado serviço, equipe ou departamento, elaboradas a partir do conhecimento
científico atual, respaldados em evidências científicas, por profissionais experientes e
especialistas em uma área e que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos
dos trabalhadores dos serviços de saúde.

1.1.1 Protocolo de Acesso ao Cuidado Ambulatorial
Elaborado com o objetivo de documentar, formalizar e organizar as atividades
ambulatoriais da Unidade de Saúde, os protocolos estabelecerão os critérios de acesso segundo
os agravos e as especialidades, oferecidas pela Instituição ao SUS, bem como os exames e
documentos necessários para a realização dos atendimentos
Define ainda os critérios de:
•
•
•

Encaminhamento e retorno dos pacientes aos ambulatórios.
Alta do tratamento elou acompanhamento necessário da assistência,
Operacionalização das metas pactuadas no plano operativo da contratualização com o
gestor estadual.
Acesso Ambulatorial:

•
•

Encaminhamento de pacientes egressos da Unidade de Saúde e usuários encaminhados
pela Central de Regulação Estadual ou outro processo regulador definido pela SES.
Cuidados Paliativos
Critério de Retorno:
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1688

Proposta Policlínica Regional

Conforme a necessidade seguindo o protocolo e conforme a urgência de cada caso. Se for
necessária a antecipação de consulta o paciente poderá entrar em contato telefônico com o
serviço.
Critério de Alta:
Ao término do tratamento com contra referência ao serviço de origem.
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1.1.2 Fluxo de Atendimento Ambulatorial
Logo Saúde da Unidade
Procedimento Operacional Padrão Emissão
(POP) DIRETORIA DE MEDICINA
Assistencial
Fluxo de Atendimento Ambulatorial
Revisão:
Data:
Executante
Diretoria de Medicina
Resultados esperados
Orientação do fluxo de pacientes em atendimento ambulatorial
Recursos Necessários
Mesa, cadeira, caneta .
ETAPAS DO PROCEDIMENTO
O paciente com seu atendimento agendado para hospital ao chegar no hospital deve se dirigir
a recepção de área referente ao seu agendamento
A recepcionista de área confirma o agendamento, confere o documento de identidade, e dá
presença por ordem de chegada
A recepcionista indica o consultório de atendimento para o paciente se dirigir até o local e
aguardar ser chamado pelo seu nome pelo profissional
Se tratar-se de paciente sem prontuário no hospital, o mesmo será encaminhado ao balcão do
SPP para abertura de prontuário (conforme POP do referido serviço) seguindo o mesmo fluxo dos
pacientes que necessitarem de atualização cadastral
Nos casos de encaixe, primeiro a recepcionista de área insere na agenda mediante autorização
de consulta com a data assinada pelo médico .
O paciente tem o prazo de até duas horas do horário agendado de início do atendimento para
dar presença na respectiva área. Excepcionalidades serão avaliadas por cada profissional
Cuidados
Ter atenção no artendimento ao usuário
Ações em caso de não conformidade
Responsável pela elaboração:
Aprovação
Responsável pela aprovação:
Assinatura do representante
Data
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1.1.3 Solicitação de Exames Externos para Pacientes (exceto exames de imagem)
Logo da Unidade de Saúde

Procedimento
OperacionalEmissão
Padrão (POP) DIRETORIA DE
MEDICINA
Solicitação de Exames Externos para Pacientes (exceto exames deRevisão:
imagem)
Data:
Executante
Diretoria de Medicina
Resultados esperados
Solicitação de Exames Externos para Pacientes (exceto exames de imagem)
Recursos Necessários
Mesa, cadeira, caneta .
ETAPAS DO PROCEDIMENTO
. 1. Para solicitar exames para Pacientes que o hospital não disponibiliza em sua própria
estrutura exceto exames laboratoriais, o médico deverá preencher a solicitação padrão de
exames e a solicitação de procedimentos especiais constando justificativa clínica completa,
sendo necessária assinatura do médico responsável pelo paciente (staff)
A solicitação será entregue na recepção da Direção (SAAD) que encaminha para avaliação da
Diretoria de Medicina (DM), que poderá autorizar, ou solicitar informações complementares, ou
mesmo negar autorização e devolver justificativa ao solicitante
Após autorizado pela DA, a secretaria da direção deve avisar a Unidade Solicitante, que deverá
buscar a solicitação autorizada para efetuar agendamento
5. Para os exames efetuados em outras unidades hospitalares do SUS, que atendem os Pacientes
na Unidade (cintilografia óssea, cateterismo cardíaco, cintilografia miocárdica, polissonografia
entre outros), deverá ser feita solicitação nos mesmos formulários do ítem 1 e encaminhados
para o SAAD, que irá carimbar, e submeter à autorização da DM ou na ausência desta, de outro
diretor . Após autorização será avisada a Unidade Solicitante para buscar a solicitação e efetuar
o agendamento.
Cuidados
Ações em caso de não conformidade
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante
Data
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1.1.4 Solicitação de Exames de Imagiologia para Pacientes
Logo da Unidade de Saúde

Procedimento
OperacionalEmissão
Padrão (POP) DIRETORIA DE
MEDICINA
Revisão:
Solicitação de Exs de Imagiologia para Pacientes
Data:
Executante
Diretoria de Medicina
Resultados esperados
Fluxo de solicitação de exames para Pacientes
Recursos Necessários
ETAPAS DO PROCEDIMENTO
. 1. O médico solicitante deve preencher a solicitação de exames padrão do hospital e a
solicitação de procedimentos especiais que se encontra no prontuário do paciente internado,
com a devida justificativa clínica e indicação do exame completa contendo todas as informações
relevantes.
Os dois documentos devem ser levados para a Secretaria da Direção ( em caso de procedimentos
especiais) , conforme fluxo de entrega de documentos de cada Unidade de Internação. Os
documentos serão avaliados pela Diretoria de Medicina (DM), que poderá autorizar, ou solicitar
informações complementares chamando a equipe solicitante.
Após autorizado pela DM, a secretaria da direção coloca o carimbo contendo a clínica
contratualizada para a qual o exame foi autorizado . Esta orientação será dada pela DM.
4. As unidades de internação são avisadas de que a solicitação está autorizada para que possam
buscá-las e providenciar o agendamento do exame solicitado.

Cuidados
Ações em caso de não conformidade

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

Data

1.1.5 Solicitação de Medicamento não Padronizado
Logo da Unidade de Procedimento Operacional PadrãoEmissão
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Saúde

(POP) DIRETORIA DE MEDICINA

Solicitação de Medicamento não Padronizado

Revisão:
Data:

Executante
Diretoria de Medicina
Resultados esperados
Estabelecer o fluxo para solicitação de medicamentos não padronizados no hospital
Recursos Necessários
ETAPAS DO PROCEDIMENTO
. 1. O médico da unidade ou Serviço solicitante (onde o paciente está internado) deve preencher
a solicitação completa e anexar pelo menos duas referências com nível de evidência e
encaminhar ao Serviço de Farmácia
2. O Serviço de Farmácia recebe, avalia (quanto ao preenchimento do formulário e envio da
literatura científica, quanto a disponibilidade em programas do Ministério da Saúde, quanto ao
saldo em estoque resultante de compras anteriores, quanto a disponibilidade comercial e/ou
manipulação e encaminha para análise da CFT
A médica presidente da CFT analisa, emite parecer técnico e encaminha para Diretoria de
Medicina (DM)
A DM avalia a solicitação com base no parecer da CFT, emite seu próprio parecer e encaminha
novamente ao Serviço de Farmácia
O Serviço de Farmácia providencia os encaminhamentos necessários conforme parecer final da
DM: se aprovada a solicitação, providencia o pedido de compras e encaminha ao Serviço de
Compras se negada a solicitação, encaminha a cópia do parecer da CFT e DM para ciência do
médico solicitante
O Serviço de Compras realiza a cotação com pelo menos três fornecedores, encaminha ao
Serviço de farmácia para análise técnica do medicamento
O Serviço de Farmácia analisa as cotações recebidas e identifica o fornecedor que apresentou
a melhor proposta (compatibilidade com a especificação do medicamento solicitado e menor
preço)
O Serviço de Compras emite o empenho ao fornecedor para a entrega do medicamento no
Serviço de Farmácia
O Serviço de Farmácia recebe o medicamento solicitado e comunica à Unidade onde o paciente
está
O médico solicitante prescreve diariamente o medicamento conforme rotina de prescrição
médica para paciente
A enfermagem encaminha a segunda via da prescrição médica ao Serviço de Farmácia,
diariamente, para retirada do medicamento para 24 horas.
Cuidados
Ações em caso de não conformidade
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante
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1.1.6 Solicitação de Padronização de Medicamentos
Logo da Unidade de Saúde

Procedimento
OperacionalEmissão
Padrão (POP) DIRETORIA DE
MEDICINA
Revisão:
Solicitação de Padronização de Medicamentos
Data:
Executante
Diretoria de Medicina
Resultados esperados
Estabelece o fluxo de Padronização de Medicamentos n
Recursos Necessários
ETAPAS DO PROCEDIMENTO
1. O médico ou outro profissional de saúde deve preencher a solicitação completa e anexar pelo
menos duas referências com nível de evidência e encaminhar à CFT
A solicitação de padronização de medicamentos poderá ser entregue à CFT. A análise da
solicitação será realizada em reunião ordinária mensal da CFT. Quando necessário, uma outra
reunião extraordinária poderá ser realizada em conjunto com o médico solicitante e/ou chefia
da especialidade e ainda outros profissionais convidados
Após deliberação da CFT se aprovada a padronização, a relatora da CFT cadastra o medicamento,
especificando e codificando no Sistema Hospitalar, comunica a Chefia da Seção de Dispensação
e Central de Abastecimento Farmacêutico/Serviço de Farmácia através de memorando para
providências de aquisição. Caso seja negada a inclusão do medicamento, a CFT irá emitir um
parecer técnico e a relatoria irá encaminhar ao solicitante , para ciência da análise realizada pela
CFT
Cuidados
Ações em caso de não conformidade
Responsável pela elaboração:
Responsável pela aprovação: Aprovação
Assinatura do representante
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1.1.7 Protocolo de Utilização Segura de Medicamentos
1 Introdução
Este documento apresenta a Política de Utilização Segura de Medicamentos inclusive os
medicamentos de Alto Risco e tem por objetivo promover a utilização segura destes
medicamentos selecionados institucionalmente como de alta vigilância. Através desta política
busca-se a redução dos riscos relacionados ao uso incorreto ou erros de medicação com
fortalecimento de fluxogramas, procedimentos operacionais e protocolos relacionados à
prescrição, dispensação e administração dos medicamentos.

Finalidade

As recomendações devem ser aplicadas em toda a cadeia da utilização de medicamentos
no Policlínica , sobretudo os Medicamentos de Alto Risco. Compreende etapas desde a prescrição
médica, armazenamento e dispensação pela farmácia, armazenamento na unidade assistencial,
administração no paciente e pós-utilização.

Objetivos

Em todo o mundo, os eventos adversos relacionados ao processo de assistência à saúde
são frequentes. O estudo To Err is Human: Building a Safer Health System revela que cada
paciente internado em hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia,
sendo registrados anualmente 400 mil eventos adversos evitáveis e 7000 óbitos anuais. Estimase que os erros de medicação elevem o tempo de internação em 4,6 dias com custo adicional de
US$ 4700 por internação. No Brasil não existem disponíveis estatísticas dos agravos relacionados
a erros de medicação.

Definição

➢
Erro de Medicação: qualquer acontecimento passivo de prevenção que
pode causar dano ao usuário ou que dê lugar a uma utilização inapropriada dos
medicamentos. Pode estar relacionado com a prática profissional, procedimentos ou
sistemas, incluindo falhas de prescrição, comunicação, rotulagem, embalagem,
denominação, preparação, dispensação, distribuição, administração, monitorização e
educação.
➢
Erro de Prescrição: erro de decisão ou redação com interferência no
significado clínico, não intencional, que pode reduzir a probabilidade do tratamento ser
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efetivo ou aumentar o risco de lesão ao paciente, quando comparado com práticas
clínicas estabelecidas. Deve-se considerar contraindicações e alergias, dose, intervalo,
forma farmacêutica e via de administração, velocidade de infusão, legibilidade,
identificação do paciente e do prescritor.
➢
Erro de Dispensação: ocorrido durante a dispensação de medicamentos,
com discrepância entre a ordem escrita na prescrição, interpretação pelo farmacêutico
e o atendimento ao item solicitado. Compreende discrepâncias na dose/concentração,
forma farmacêutica, desvio de qualidade ou prazo de validade expirado, problemas na
rotulagem, troca ou ausência de itens, além do descumprimento de normas e legislação.
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➢
Erro de Administração: discrepância entre a terapia medicamentosa
recebida pelo paciente e o tratamento planejado. Decorrente de qualquer desvio no
preparo e administração dos medicamentos da não observância das recomendações,
instruções técnicas ou guias do hospital e do fabricante. Estão relacionados à
identificação do paciente e devidas orientações, medicamento, dose, horário, via de
administração, compatibilidade, registro e devolução de excedentes.
➢
Medicamentos de Alto Risco: também chamados de Medicamentos
Potencialmente Perigosos ou Medicamentos de Alta Vigilância, são aqueles que
possuem risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em
decorrência de falha no processo de utilização. Os erros com esses medicamentos
podem não ser os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser as mais
graves.

Segurança na Prescrição:
➢
A prescrição é um documento com valor legal, pelo qual se
responsabilizam, perante o paciente e a sociedade, aqueles que prescrevem, dispensam
e administram os medicamentos.
➢
O ato de prescrever está sujeito a regulamentações técnicas, legais e
éticas a serem seguidas pelos profissionais envolvidos no processo.
➢
No Brasil, as principais normas referentes à prescrição de medicamentos
são a Lei Federal n.º 5991/73; o Decreto n.º 3181/99, que regulamenta a Lei n.º 9787/99;
as RDCs da ANVISA 80/2006, 16/2007 e 44/2010; a Portaria SVS/MS 344/98; o Código
de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina; e a Resolução n.º 357/2001 do
Conselho Federal de Farmácia.
➢
A prescrição deve ser clara, legível e apresentada em linguagem
compreensível. A prescrição de medicamentos é realizada pelo médico ou dentista
utilizando, sistema informatizado da instituição que abrange o Prontuário Eletrônico do
Paciente (PEP) e inclui o cadastro de medicamentos padronizados e selecionados na
instituição.
➢
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento deve ser
obrigatoriamente prescrito pelo nome genérico, adotando-se a Denominação Comum
Brasileira (DCB) e, em sua ausência, a Denominação Comum Internacional (DCI).

DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES DO PRESCRITOR ESTÃO:

➢
Não indicar atos desnecessários ou proibidos pela legislação do país e
pelos códigos de ética profissional.
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➢
Não receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, nem assinar, em
branco, folhas de receituários, laudos, atestados ou outros documentos médicos.
➢
Utilizar o sistema de prescrição informatizada homologado na
instituição. Prescrições manuais poderão ser aceitas pela Farmácia em situações de
urgência, e na ocorrência de falha/indisponibilidade do uso do sistema de prescrição
informatizada.
➢
Usar receituário específico para a prescrição de fármacos, inclusive os
que se encontram sob o controle da autoridade reguladora.
➢
Não empregar prescrições verbais. Estas poderão ser excepcionalmente
aceitas em situações de urgência, com a presença do prescritor no local do atendimento,
devendo a prescrição verbal ser devidamente formalizada por escrito logo que possível.
➢
Ao prescrever, dar preferência aos medicamentos padronizados para
uso no HUANA. Para tanto, deve-se conhecer a lista de medicamentos selecionados na
instituição.
➢
O sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses
desejadas. As unidades de medidas não métricas (colher, ampola, frasco) devem ser
eliminadas das prescrições, quando utilizadas isoladamente para expressar a dose. A
utilização da forma farmacêutica (ampola, frasco, comprimido e outros) na prescrição
deve ser acompanhada de todas as informações necessárias para a dispensação e
administração segura.

COMPONENTES DA PRESCRIÇÃO:

➢
Identificação do paciente: nome completo e número do prontuário.
➢
Nome, forma farmacêutica e concentração do fármaco prescrito:
sempre prescrever pela DCB, conforme norma para o SUS.
➢
Esquema de administração: incluindo via / método de administração,
intervalo de doses, critérios para início ou suspensão.
➢
Cuidados na administração: por exemplo, “com alimentos” ou “longe
das refeições”, “manter o paciente sentado por 30 minutos após ingestão”, “após
hemodiálise” etc.
➢
Identificação do prescritor: nome completo, assinatura de próprio
punho e carimbo do prescritor, onde deve constar o número de registro no conselho
profissional.
➢
Data: Contemplando o dia o mês e o ano.
➢
Prescrições para uso em esquema de uso “se necessário” (SOS) são, de
forma geral, desaconselhadas, especialmente em unidades de cuidado não intensivo.
Isto porque, além de não ser possível prever com certeza o tipo, a gravidade e a causa
do sintoma a ser tratado, transfere para outro profissional o julgamento sobre a real
necessidade do uso do medicamento.
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Tal conduta pode retardar o diagnóstico, prejudicar a avaliação de gravidade da doença de
base, gerar uso indevido e aumentar o risco de erros de medicação.
Com vistas a aumentar a efetividade do uso de medicamentos em esquema SOS, são
recomendadas algumas medidas, entre elas as seguintes:
Explicitar parâmetros objetivos para administração e suspensão do medicamento, bem
como a delimitação de intervalos mínimos de administração e de doses diárias máximas.
Avaliar diariamente o uso nas últimas 24 horas de medicamentos sintomáticos, verificando
a adequação e necessidade de ajustes do esquema terapêutico de base.

Medicamentos para administração via sonda (nasogástrica, nasoenteral, gastrostomia,
jejunostomia) devem ser verificados quanto a possibilidade da sua trituração e diluição quando
formas farmacêuticas líquidas não estiverem disponíveis. Consultar Manual para Administração
de Medicamentos via Sonda.

Segurança na Dispensação:

A farmácia tem, entre suas importantes funções, a dispensação dos medicamentos e deve
assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao paciente no tempo
adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, químicas e
microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos.
A estratégia logística empregada na disponibilização do medicamento ao usuário final está
diretamente relacionada à incidência dos erros de medicação. O sistema de distribuição de
medicamentos adotado no POLICLÍNICA é misto, caracterizado pela combinação dos sistemas
coletivo e individualizado conforme descrito abaixo:
Sistema Individualizado: caracterizado pela distribuição dos medicamentos por paciente,
de acordo com a prescrição médica, para um período de 24 horas de tratamento. É utilizado nas
unidades de internação para fornecimento de formas farmacêuticas injetáveis e sólidos orais.
Sistema coletivo: é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade de
internação ou serviço, mediante solicitação da enfermagem para todos os pacientes da unidade.
Implica a formação de subestoques de medicamentos nas unidades. Utilizados geralmente para
frascos de soluções orais ou soluções para inalação, que não apresentem contaminação para uso
em mais de um paciente.
Torna-se fundamental a utilização de sistemas seguros, organizados e eficazes de
dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por dose
individualizada, com controle por código de barras ou equivalente superior, de modo a assegurar
a rastreabilidade do lote e validade dos medicamentos e produtos para saúde

Atribuições do Farmacêutico e da divisão de Farmácia
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Assegurar que toda a movimentação de medicamentos deve ser realizada por um eficiente
sistema de controle de estoque, que garanta a correta identificação do medicamento, lote,
validade e quantidade, permitindo a sua rastreabilidade;

➢
O farmacêutico deve analisar as prescrições antes do início da
separação dos
medicamentos, conferindo se todos os elementos de identificação da instituição, do
paciente, do prescritor e a data estão disponíveis.

➢
Analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros
de prescrição se
tornem erros de dispensação. Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes,
diretamente com o prescritor, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando
interpretação ou dedução do que está escrito.

➢
4283/2010),

Realizar a análise farmacêutica das prescrições (Portaria GM/MS

observando-se concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica
dos componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de administração, antes do
início da dispensação.

➢
O auxiliar de farmácia não deve separar simultaneamente prescrições
diferentes;
➢
O auxiliar de farmácia deverá realizar a conferência dos medicamentos
separados para dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos
medicamentos são iguais às da prescrição.
➢
A confecção dos kits com medicamentos deve conter os medicamentos
suficientes para 24 horas, organizando os medicamentos por horário previsto para
administração, segundo o aprazamento da prescrição.

Segurança na Administração:

A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar, que exige
conhecimento técnico e prática.
A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação derivado
dos processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do
profissional que administra os medicamentos.
Recente artigo identifica nove certos para administração de medicamentos:

1.
2.
3.
4.

Paciente certo, conforme Política de Identificação do Paciente;
Medicamento certo;
Forma certa;
Via certa;
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5.
6.
7.
8.
9.

Hora certa;
Dose certa;
Registro certo;
Ação certa;
Resposta certa.

Os nove certos não garantem que os erros de administração não ocorrerão, mas segui- los
pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da
assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de medicamentos.

SÃO ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DOS
MEDICAMENTOS:

➢
Implementar a prática de verificação dos nove certos da terapia
medicamentosa.
➢
Somente administrar medicamento se as dúvidas forem esclarecidas
➢
Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos
por via intravenosa e para outras vias que exijam esse tipo de técnica.
➢
Registrar, conforme protocolo do HUANA, todas as ações
imediatamente após a administração do medicamento, evitando a duplicação da
administração do medicamento por outro profissional.
➢
O enfermeiro deve supervisionar o preparo e a administração de
medicamentos realizados por técnicos e auxiliares de enfermagem.
➢
Seguir o protocolos institucionais e POPs relacionados ao preparo de
pacientes para exames ou jejum que possam interferir na administração do
medicamento.
➢
Evitar, dentro do possível, interações medicamento-medicamento e
medicamento- alimento quando realizar o aprazamento de medicamentos, discutindoas com equipe multiprofissional (médico, farmacêutico, nutricionista).
➢
Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e
clara de todos os medicamentos que estão sob a guarda da equipe de enfermagem,
sobretudo dos kits de medicação enviados pela farmácia.
➢
Verificar a presença de todos os medicamentos programados para o
horário da administração antes de violar o kit. Não romper lacre em horário diferente
do determinado.
➢
Fazer consultas ao farmacêutico e em fontes de informações atualizadas
e idôneas em caso de dúvidas sobre o nome do medicamento, posologia, indicações,
contraindicações, precauções de uso, preparo e administração.
➢
Informar ao paciente e à família sobre eventuais incidentes relacionados
à terapia medicamentosa, registrando-os em prontuário e notificando-os à Gerência de
Riscos.
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Tratamento

Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem risco aumentado de
provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização.
Os erros que ocorrem com esses medicamentos não são os mais rotineiros, porém as
consequências tendem a ser devastadoras para os pacientes, podendo levar a lesões
permanentes ou a morte.
794
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O Policlínica instituirá como medicamentos de alto risco os seguintes itens, mais
detalhadamente descritos no guia Medicamentos de Alto Riso, onde constam as doses máximas
esses medicamentos, a forma de administração (reconstituição, diluição, tempo de infusão, via
de administração), a indicação e a dose usual.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fentanila 50 mcg/mL amp 2 mL
Fentanila 50 mcg/mL f/a 10 mL
Amiodarona sol inj 50 mg/mL amp 3 mL
Cloreto de Potássio sol inj 10% amp 10 mL
Cloreto de Sódio sol inj 20% amp 10 mL
Dobutamina sol inj 12,5 mg/mL amp 20 mL
Dopamina sol inj 5 mg/mL amp 10 mL
Enoxaparina seringa 20 mg
Enoxaparina seringa 40 mg
Enoxaparina seringa 60 mg
Gliconato de Cálcio sol inj 10% amp 10 mL
Glicose Hipertônica sol inj 50% amp 10 mL
Heparina sol inj 5000 UI/0,25 mL amp 0,25 mL
Heparina sol inj 5000 UI/mL f/a 5 Ml
Insulina NPH sol inj 100 UI/mL f/a 10 mL
Insulina Regular sol inj 100 UI/mL f/a 10 mL
Lidocaína sol inj 2% f/a 20 mL
Lidocaína + Epinefrina sol inj 2%+1:1.200000 UI f/a 20 mL
Norepinefrina sol inj 2 mg/mL amp 4 mL
Sulfato de Magnésio sol inj 50% amp 10 mL
Suxametônio pó p/ sol inj 500 mg
Varfarina comp 2,5 mg
Varfarina comp 5 mg

Afim de evitar a utilização incorreta e eventuais agravos envolvendo Medicamentos de
Alto Risco, foram implantadas as seguintes rotinas a nível institucional, buscando envolver
todo o ciclo de utilização dos medicamentos.

1.
O número de apresentações e concentrações disponíveis de
medicamentos de alto risco, especialmente insulina e eletrólitos concentrados, são
limitados na instituição, prevenindo erros de prescrição.
2.
Na prescrição médica, tanto na tela do MVPEP quanto após
impressão, constam automaticamente a inscrição “Medicamento de Alto Risco” no
campo de observação.
3.
Os medicamentos de alta vigilância são identificados
diferenciadamente pela farmácia: estes são rotulados com etiqueta adicional na cor
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vermelha, bem como seus locais de armazenamento.
4.
A dispensação dos medicamentos controlados pela Portaria MS
344/98 e dos medicamentos de alto risco ocorre separadamente aos demais. São
confeccionados kits exclusivos para estes medicamentos e sua posse na enfermaria é de
responsabilidade do enfermeiro.
5.
Os kits contendo medicamentos de alto risco e psicotrópicos
armazenados na unidade assistencial ficam em local de acesso restrito, com chave sob
posse do enfermeiro.
6.
Retirou-se das enfermarias e ambulatórios soluções concentradas
de eletrólitos, em especial Cloreto de Potássio injetável.
7.
Os técnicos de enfermagem solicitarão medicamentos de alto risco
junto aos enfermeiros apenas no horário previsto para utilização. A administração das
doses destes medicamentos são conferidas com dupla checagem.

1.1.8 Fluxo De Alta Para Cirurgias De Pequeno Porte
Pacientes ASA 1 E 2 com procedimento cirúrgico sem intercorrências e/ou de pequeno
porte, estáveis hemodinamicamente poderão ser encaminhadas para enfermaria de observação
a critério do médico anestesiologista;
As pacientes deverão estar acompanhadas por familiar ou responsável para deixar o
hospital.
1.1.8.1

Introdução

O ginecologista que trabalha com criança e adolescente deve ter um preparo técnico e
psicológico para capacitá-lo a fazer um exame satisfatório. O êxito do seu relacionamento com a
paciente dependerá da sua habilidade, experiência e sensibilidade. Conversar diretamente com
a paciente, não somente com os pais, pode causar empatia e melhorar a relação médica com a
pequena paciente. Cada fase deve ser tratada de maneira individualizada.
1.1.8.2

Classificação Estatística Internacional E Problemas Relacionados À Saúde

– CID10
Infância:
Queixas mais frequentes: corrimento e/ou prurido vulvar, coalescência de ninfas,
sangramento vaginal, crescimento precoce das mamas e/ou aparecimento precoce de pelos
axilares e pubianos.
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Antecedentes pessoais: Condições do parto, doenças prévias, assim como hábitos
higiênicos, alimentares e tipo de moradia.
Local do Exame: claro, arejado e aconchegante. A presença da mãe é importante para
garantir à criança tranquilidade e confiança. O profissional deve ter uma atitude calma, delicada
e firme. Dependendo da idade da criança a abordagem deve ser feita através de brinquedos que
lhe distraiam a atenção ou, em crianças maiores, através de diálogo claro, simpático e direto que
lhes fará sentir importantes e participativas. Quando necessário, pode-se deixar o exame físico
para uma visita posterior.
1.1.8.3

Exame físico:

Geral: Visão geral do desenvolvimento pondero-estatural além de sinais de obesidade ou
desnutrição. Observar sinais sindrômicos.
Mamas: Observar desenvolvimento prematuro da glândula ou anomalias congênitas.
Estadeá-las através dos cinco estádios de Tanner.
Estágios de Tanner – mamas:
M1 – Estágio 1: Pré-púbere (somente elevação da papila, ausência completa de
desenvolvimento mamário);
M2 – Estágio 2: Broto mamário;
M3 – Estágio 3: Maior aumento da mama e da aréola, sem separação dos seus contornos;
M4 – Estágio 4: Projeção da aréola e da papila, com aréola saliente em relação ao contorno
da
mama;
M5 – Estágio 5: Aréola volta ao contorno da mama, saliência somente da papila. Mama
adulta.
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E

Es

E

Es

E

Estágios de Tanner – pelos pubianos:
P1 – Estágio 1: Pré-púbere (ausência de pelos);
P2 – Estágio 2: Pelos longos, finos e lisos ao longo dos grandes lábios;
P3 – Estágio 3: Pelos mais escuros, mais espessos e encaracolados parcialmente sobre o
púbis;
P4 – Estágio 4: Pelos mais escuros, espessos e encaracolados cobrindo totalmente o púbis,
sem atingiras raízes das coxas;

E

Es

E

Es

E

P5 – Estágio 5: Pelos estendendo-se até as raízes das coxas.
E

:

stádio I

Abdome: Observar abaulamentos, massa palpáveis, pontos dolorosos ou vascularização
aumentada.
Ginecológico: Aqui o ginecologista deve ser tranquilo e persuasivo para garantir um bom
exame. Aproveitar a presença da mãe para orientá-la sobre os cuidados higiênicos e também
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tranquilizá-la a respeito da inocuidade do exame quanto ao hímen. A posição da criança para o
exame da genitália é o decúbito dorsal com as pernas dobradas e os calcanhares juntos. Às vezes,
a paciente pode se sentir mais confortável no colo da responsável. Com a criança bem
posicionada, os grandes lábios são afastados, mantidos com o indicador e o dedo médio e puxados
suavemente para fora e para trás para visualizar o hímen, o orifício uretral e o clitóris.
Observar a integridade himenal, que pode se apresentar de formas variadas, conforme
gráfico abaixo:

Algumas características anatômicas da vulva da criança propiciam a contaminação genital
e a instalação de infecções: a vulva é mais anteriorizada, os grandes lábios desprovidos de coxim
gorduroso, o que faz com que o vestíbulo fique entreaberto; além de ausência de pelos (fator
protetor). Uma vez iniciado a puberdade, o aumento do número de camadas epiteliais da mucosa
vulvar, por ação dos estrogênios e a modificação dos fatores acima, diminui esta predisposição.
A coleta de material para pesquisa de conteúdo vaginal a fresco e bacterioscopia é feita
com um cotonete. Deve-se colher da parte mais interior da vagina para evitar contaminação do
meio externo e aproveita-se para ver profundidade da vagina. É importante que o ginecologista
explique tudo que vai fazer, mostre o que tem na mão e que nada vai machucá-la ou provocar
dor.
O exame retal está praticamente proscrito do exame ginecológico na criança e quando
feito, deverá ser realizado sob narcose ou em crianças maiores com seu consentimento.
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Exame especular e colpovirgoscopia: É rara a necessidade de um exame interno. Devem
ser realizados quando necessários, como em caso de sangramento vaginal, suspeita de corpo
estranho, traumatismo, corrimentos persistentes ou suspeita de tumor vaginal.
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1.1.9 Procedimentos Médicos:
1.1.9.1

Procedimentos Médicos: Ambulatório

PROCEDIMENTO: 1ª Consulta Ambulatorial
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
Atender o paciente verificando hipótese diagnostica e procedendo a investigação
pertinente.
MATERIAL NECESSÁRIO

•

Sala de ambulatório com maca, mesa e cadeiras

•

Prontuário médico

•

Receituário
PRINCIPAIS ATIVIDADES

•

Realizar o registro do atendimento englobando motivo da consulta, história médica atual,
interrogatório sistemático, antecedentes médicos, antecedentes familiares, história social e da
personalidade, exame físico;

•

Realizar o exame físico do paciente;

•

Estabelecer a suspeita diagnóstica;

•

Solicitar os exames laboratoriais, radiológicos, etc., necessários à investigação da suspeita
diagnostica;

•

Programar consulta subsequente, se for o caso;

•

Registrar na ficha de atendimento do paciente todos os dados da consulta.
CUIDADOS

•

Adequar linguagem médica à linguagem local;

•

Registrar os exames solicitados no prontuário;

•

Checar se há registro de atendimento anterior bem com existência de exames recentes
realizados;

•

Orientar o paciente quanto à suspeita diagnóstica, condutas e tratamentos a serem prescritos e
prognóstico.
PROCEDIMENTO: Consulta Subsequente em Ambulatório
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
Reavaliar o caso do paciente e tomar decisão terapêutica.
MATERIAL NECESSÁRIO

•

Sala de ambulatório com maca, mesa e cadeiras
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•

Prontuário médico

•

Receituário
PRINCIPAIS ATIVIDADES

•

Receber e anotar em prontuário médico os resultados dos exames solicitados anteriormente;

•

Encaminhar, se necessário, o paciente para outros especialistas, no caso de tratamento de
doenças associadas, fornecendo relatório médico;

•

Programar o retorno para acompanhamento, se for o caso.
CUIDADOS

•

Adequar linguagem médica à linguagem local;

•

Verificar a condição de compra de medicamentos pelo paciente;

•

Prescrever sempre que possível, medicamentos genéricos.
1.1.9.2

Procedimentos Médicos: Cardiologia

PROCEDIMENTO: Prevenção da Aterosclerose - Dislipidemia
RESPONSÁVEL: Médico Cardiologista
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIAS:
Levantamento bibliográfico no MEDLINE e INDEX MEDICUS Latino Americano. Consulta às
Diretrizes europeias do ano de 1998 e Americanas de 2001.
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:
A: Grandes ensaios clínicos aleatorizados e meta-análises.
B: Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
C: Relatos e séries de casos clínicos.
D: Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.
OBJETIVOS:
Definir e recomendar os principais procedimentos utilizados na prevenção da
aterosclerose.
CLASSIFICAÇÃO DAS DISLIPIDEMIAS
A aterosclerose é doença multifatorial na qual as dislipidemias são um fator de risco
modificável. A diminuição do LDL-colesterol (LDL-C) em indivíduos sob risco diminui a
morbimortalidade relacionada à aterosclerose coronariana1-5(A)6(D).
CLASSIFICAÇÃO LABORATORIAL 6(D):

• Hipercolesterolemia isolada (aumento do colesterol total-CT e ou LDLC);

• Hipertrigliceridemia isolada (aumento dos triglicérides-TG);
• Hiperlipidemia Mista (aumento do CT e dos TG);
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• Diminuição isolada do HDL-colesterol (HDL-C) ou associada a aumento dos TG ou LDL-C.
• Os valores de referência para o diagnóstico das dislipidemias em adultos > 20 anos
encontram-se na tabela I7(D):

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA 6(D):
Dislipidemias Primárias
Origem genética: hipercolesterolemia familiar (HF), dislipidemia familiar combinada
(DFC), hipercolesterolemia poligênica, hipertrigliceridemia familiar e síndrome da
quilomicronemia.
Dislipidemias Secundárias
Causadas por outras doenças ou uso de medicamentos: hipotireoidismo, diabetes
mellitus (DM), síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, obesidade, alcoolismo, icterícia
obstrutiva, uso de doses altas de diuréticos, betabloqueadores, corticosteróides, anabolizantes.
O tratamento dessas dislipidemias consiste em controlar a doença de base.
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DAS DISLIPIDEMIAS
O perfil lipídico é definido pelas determinações do CT, HDL-C, TG e, quando possível, do
LDL-C* após jejum de 12 horas. * Fórmula de Friedewald: LDL-C = CT – HDL-C – TG/5 (válida se
TG < 400 mg/dL).
VARIAÇÕES NAS DOSAGENS DOS LÍPIDES
As variações podem ser analíticas8(D), quando relacionadas à metodologia e
procedimentos utilizados pelos laboratórios, e pré-analíticas, quando relacionadas a fatores
intrínsecos do indivíduo, estilo de vida, uso de medicações, doenças associadas, jejum,
exercícios e procedimentos de coleta e preparo da amostra.
Deve-se levar em conta a variabilidade biológica para o CT, HDL-C (5%) e LDL-C (em torno
de 10%) e para os TG (25%) 6(D). Na presença de infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente
vascular cerebral (AVC), o perfil lipídico deve ser obtido nas primeiras 24 horas, pois além deste
período seu valor poderá estar reduzido. Doenças infecciosas e cirurgias também podem
atenuar os valores lipídicos.
Medicamentos não devem ser suspensos, mas o álcool deve ser evitado nas 72 horas
prévias.
NOVOS MARCADORES LABORATORIAIS DO RISCO CARDIOVASCULAR Lipoproteína (a)

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1713

Proposta Policlínica Regional

Esta lipoproteína tem sido associada a um risco maior de doença aterosclerótica9(B).
Todavia, devido a problemas metodológicos, não há indicação de sua determinação
rotineira10(C).
Homocisteína (HCY)
Elevações da HCY têm sido associadas à aterosclerose11(B). Não há provas até o momento
de que a diminuição da HCY reduza o risco de eventos ateroscleróticos, logo não deve ser
determinada rotineiramente.
Fatores hemostáticos:
O fibrinogênio tem sido associado ao risco cardiovascular12(B). Todavia, devido a sua alta
variabilidade biológica à problemas metodológicos, não se recomenda sua determinação
rotineira13(B).
Proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR-as)
A PCR-as é um sensível marcador do processo inflamatório em indivíduos sadios e tem
uma estabilidade comparável ao CT. Todavia, sua determinação para estimativa do risco
cardiovascular não se aplica para fumantes, portadores de osteoartrose, obesos, diabéticos,
mulheres em terapia de reposição hormonal (TRH), uso de antiinflamatórios ou na presença de
infecções. A PCR-as tem sido consistentemente associada ao risco, cardiovascular14(B) e sua
determinação parece ser de utilidade na estratificação do risco de eventos
coronários14(B)15(D). São considerados de alto risco indivíduos com valores acima do terceiro
quintil de distribuição na população15(D). Nesses indivíduos deve ser considerada mudança
agressiva do estilo de vida e controle dos fatores de risco presentes(D).

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E DE METAS LIPÍDICAS DE T RATAMENTO
PARA A ATEROSCLEROSE
O risco doença aterosclerótica é avaliado baseando-se na análise conjunta dos fatores de
risco (FR) ou agentes causais para essa doença16(D). A estratificação é feita pelo risco absoluto,
ou seja, risco que tem uma pessoa de desenvolver um determinado evento clínico num período
de tempo.
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO:
O LDL-C é considerado fator causal e independente de aterosclerose e sobre o qual
devemos agir para diminuir a morbimortalidade1- 5,18(A)7,17(D)9(B). O poder preditor de risco
e a meta lipídica adotada para prevenção irão variar dependendo da associação com outros FR.
Os principais FR para a aterosclerose7(D) encontram-se na tabela I. A diretriz recomenda para
todos os níveis de risco modificações no estilo de vida (MEV). A instituição do tratamento
farmacológico dependerá do nível de risco, dos níveis do LDL-C, e da eficácia ou não das MEV
em modificar os FR.
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Os níveis de prevenção são divididos em: prevenção primária, primária de alto risco (risco
absoluto de eventos coronários ≥ 20% em dez anos) e secundária (diabéticos e portadores de
aterosclerose).

AS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS SÃO AS SEGUINTES:
Baixo risco:
Risco absoluto de eventos < que 10% em dez anos7(D). Geralmente são indivíduos com 1
FR (excetuando DM) além do colesterol (LDL-C > 160 md/dL).
Prevenção Primária Meta: LDL-C < 130 mg/dL 4,5(A)7(D), entretanto, tolerase LDL-C até
160 mg/dL.
Perfil desejado: CT <200 mg/dL, HDL-C > 40 mg/dL e TG< 150 mg/dL (tabela
IV)(D).
Médio risco:
Risco de evento > 10%, porém menor do que 20% em 10 anos7(D).
Geralmente indivíduos com 2 FR (excecutando DM) além do colesterol (LDLC > 160
mg/dL).
Prevenção Primária Meta: LDL < 130 mg/Dl4,5(A)7(D) (Tabela V)
Perfil desejado: CT <200 mg/dL, HDLC > 40 mg/dL e TG< 150 mg/dL. (D).

*- O tratamento farmacológico (TF) nessa faixa de risco é opcional e deverá ser iniciado a
critério do médico, dependendo da intensidade dos FR: tabagismo importante (> 40 cigarros
dia), história familiar importante, HDL-C muito baixo.
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#- Nesses casos, não é obrigatório o início da TF imediatamente já nesses níveis. Se após
3 meses as metas não forem atingidas, recomenda-se iníciar a TF.
Alto risco:
Risco de evento maior ou igual a 20% em 10 anos ou acima de 20% extrapolando-se a
idade para os 60 anosNR1* de vida7,19(D) (Tabela VI).
Geralmente > de 2 FR (excetuando DM) além do colesterol (LDL-C > 160 mg/dL),
principalmente homens com idade acima dos 55 anos e outros FR associados20(A). Nessa
categoria também se incluem diabéticos21(B) e portadores de doença aterosclerótica coronária
ou não (aneurisma de aorta, insuficiência vascular periférica ou doença cerebrovascular
sintomática) 7(D). Portadores de síndromes genéticas como a HF e DFC também se encontram
nesse grupo. O cálculo do risco absoluto de eventos poderá ser feito pelo uso do escore de risco
de Framingham(ERF)22(B) que avalia o risco de eventos coronários em 10 anos. O ERF dá uma
ideia do risco de eventos coronários em diabéticos, entretanto, não é recomendado para se
estabelecer a meta lipídica, já que a mesma nesses indivíduos é LDL-C < 100 mg/dL. Da mesma
forma, o ERF não é indicado para os indivíduos portadores de manifestações clínicas da
aterosclerose ou dislipidemias de origem genética.
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Prevenção Primária de Alto Risco e Prevenção Secundária Meta: LDL < 100
mg/Dl2,5(A)7(D).
Perfil desejado: CT <200 mg/dL, HDLC > 40 mg/dL (HDL-C > 45 mg/dL em Diabéticos) e
TG< 150 mg/dL (D).
USO DE ESCORES DE RISCO DE FRAMINGHAM COMO FERRAMENTA
DE AUXÍLIO NA ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO DE EVENTOS CLÍNICOS CORONÁRIOS
Para uma melhor identificação do risco absoluto de eventos clínicos foi adotado o ERF
como guia de avaliação 22,23(B). O ERF calcula o risco absoluto de eventos coronários (morte,
IAM e angina pectoris) em 10 anos (tabela VII). São atribuídos pontos para idade, pressão arterial
sistólica (PAS) e diastólica (PAD), CT, HDL-C, fumo (qualquer cigarro no último mês) e presença
ou não de DM. Após o cálculo dos pontos deve-se consultar a tabela VIII para ambos os sexos.

Medida da cintura, e risco aumentado” e muito aumentado” para complicações
metabólicas associadas à obesidade em caucasianos*
EXCESSO DE PESO, OBESIDADE E SÍNDROME PLURIMETABÓLICA
O excesso de peso (índice de massa corpórea –IMC> 25 kg/m2), principalmente acúmulo
de gordura na região abdominal, do tipo central ou androgênico, está associado a um maior
risco de doença aterosclerótica16(D). Geralmente, esses indivíduos apresentam: dislipidemia
(TG elevado, HDL-C baixo, padrão tipo B da LDL), resistência à insulina e hipertensão arterial o
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que caracteriza a síndrome plurimetabólica. Portadores dessa síndrome apresentam risco
elevado de aterosclerose7(D). A medida da circunferência da cintura nos permite identificar
portadores de obesidade androgênica (tabela IX). A cintura é uma medida que se apresenta
como um marcador de risco para alterações metabólicas independente do índice de massa
corpórea3(A)12(B). Nesses indivíduos enfatizamos que a MEV que leve à perda de peso é de
extrema importância.
MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA (MEV)
NUTRIÇÃO
A terapia nutricional é importante parte da terapia das dislipidemias.
Hipercolesterolemia
Foi adotada a recomendação da Associação Americana do Coração25(D) (Tabela X)”.
Colesterol Alimentar e Ácidos Graxos:
O consumo do colesterol e dos ácidos graxos saturados (AGS) aumenta o LDL-C26(B). Para
reduzir a ingestão de colesterol e AGS, deve-se restringir o consumo de alimentos de origem
animal (colesterol e AGS) e de óleos de dendê e coco (AGS)27(D).
Os ácidos graxos (AG) insaturados (AGI)25(D) são representados pelas séries ômega-6
(linoléico e araquidônico), ômega-9 (oléico) e ômega-3 (alinolênico, eicosapentaenóico-EPA e
docosahexaenóico-DHA). Os ômega 6 são encontrados nos óleos vegetais, exceto os de coco,
cacau e dendê. A substituição isocalórica dos AGS por AGI reduz o LDL-C e o HDL-C. Os AG
monoinsaturados (ácido oléico) reduzem o LDL-C, sem, no entanto, diminuir o HDL-C. Suas
principais fontes são os óleos de oliva e canola, azeitonas, abacate e oleaginosas (castanhas,
nozes, amêndoas). O ômega-3 28(D) (EPA e DHA) é encontrado em peixes de águas frias. O ácido
alinolênico encontra-se nos tecidos verdes das plantas, óleo de soja e de canola. O ômega-3 tem
como efeito farmacológico a diminuição da trigliceridemia plasmática25(D), entretanto, se
consumirmos essas gorduras no lugar dos AGS, o colesterol do sangue irá baixar. Fontes de
ômega-3: cavala, sardinha, salmão (EPA e DHA) e óleos de soja e canola (ácido linolênico).

Ácidos graxos trans
Os ácidos graxos trans são sintetizados durante o processo de hidrogenação dos óleos
vegetais na produção de margarinas29(B) e elevam o LDL-C e reduzem o HDL-C. As principais
fontes são: margarinas duras, óleos e gorduras hidrogenadas e gorduras industriais que devem
ser evitadas.
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Fibras:
As fibras solúveis ajudam na eliminação do colesterol. A recomendação de ingestão de
fibra alimentar total para adultos é de 20 a 30 g/dia, sendo em torno de 25% (6g) de fibra
solúvel25(D).
Fitosteróis
Os fitosteróis são esteróides vegetais. A ingestão de 3 – 4 g/dia de fitosteróis promove a
redução do LDL-C em 10-15% e é opção para o tratamento da hipercolesterolemia25(D).
Antioxidantes e álcool:
Não há evidência de que a suplementação com antioxidantes previna a doença
coronária30(D). Não há indicação para o consumo de álcool para a prevenção da
aterosclerose25(D).
Dieta para a Hipertrigliceridemia:
Pacientes com níveis muito elevados de TG e que apresentem quilomicronemia, devem
reduzir a ingestão de gordura total da dieta25(D). Na hipertrigliceridemia secundária à
obesidade ou diabetes, recomenda-se, respectivamente, dieta hipocalórica, restrição de
carboidratos e compensação do diabetes. Recomenda-se restrição total do consumo de álcool.
EXERCÍCIO FÍSICO
O sedentarismo constitui fator de risco para a aterosclerose31(B). O exercício previne a
doença aterosclerótica32(A). Tanto a implementação de exercícios de alta como de baixa
intensidade, realizados em faixas de 85 a 90% e em torno de 50 a 70% do consumo máximo de
oxigênio, respectivamente, podem reduzir os triglicérides e aumentar o HDL-C. Além disso, há
melhora da condição cardiorrespiratória melhora da composição corporal, redução da
obesidade, do estresse, do nível de catecolaminas e também do efeito benéfico na pressão
arterial33(D). Devem ser adotadas, com frequência de três a seis vezes por semana, sessões de
em média 40 min, de atividade física aeróbia. A zona alvo do exercício aeróbio deve ficar na faixa
de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima, observada em teste ergométrico, realizado na
vigência dos medicamentos de uso corrente.
TABAGISMO
O tabagismo deve ser combatido de forma agressiva. O tratamento do tabagismo passa
por duas etapas: abordagem cognitivo comportamental e farmacoterapia com nicotina ou
bupropiona, segundo o consenso sobre a abordagem e tratamento do fumante promovido pelo
Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer em 2001, que pode ser visitado no
endereço da internet www.saúde.gov.br (D).
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DAS DISLIPIDEMIAS
VASTATINAS OU ESTATINAS OU INIBIDORES DA HMG-COA REDUTASE
São os medicamentos de escolha para reduzir o LDL-C em adultos (18-55% em média).
Elevam também o HDL-C de 5-15% e reduzem os TG de 7-30%. As vastatinas diminuem eventos
isquêmicos coronários, necessidade de revascularização do miocárdio, mortalidade cardíaca e
total e AVC (nos estudos de prevenção secundária)1-5,34(A). Consideramos que o benefício do
uso das vastatinas é decorrente de um efeito de classe secundário à redução do LDL-C, embora
alguns mecanismos possam diferenciar os diversos fármacos35(D). Dessa maneira, para o
tratamento adequado devem ser atingidas as metas de LDL-C propostas utilizando-se as doses
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necessárias (Lovastatina 20-80 mg, Sinvastatina 10-80 mg, Pravastatina 2040mg, Fluvastatina
10-80 mg, Atorvastatina 10-80 mg). Uma vez estabelecido o tratamento, este deverá ser seguido
por tempo indeterminado. As vastatinas devem ser suspensas caso haja aumento das
aminotransferases > 3 vezes os valores normais, ou se há dor muscular ou aumento da
creatinoquinase > 10 vezes o valor normal.
COLESTIRAMINA
A colestiramina nas doses 16-24 g/dia reduz o LDL-C (15-30%) e o risco de eventos
coronários7(D)36(A). É fármaco de escolha em crianças e como adjuvante às vastatinas. Não
deve ser usada na hipertrigliceridemia.
FIBRATOS
São indicados no tratamento da hipertrigliceridemia endógena quando houver falha das
MEV37(D) ou quando esta for muito elevada (>500mg/dL). As alterações lipídicas com as doses
habituais de fibratos (Genfibrosila 600-1200 mg, Bezafibrato 400-600 mg/dia, Etofibrato 500
mg/dia, Fenofibrato 200
(micronisado)-250 mg/dia, Ciprofibrato 100 mg/dia),
em média são: redução dos TG 30-60%, aumento do HDL-C 10-30% e diminuição do LDLC 5-20%. No estudo VA-HIT38(A), a Genfibrosila diminuiu em 22% o risco de eventos coronários
em homens com LDL-C < 140 mg/dL (média 111 mg/dL), HDL-C < 40 (média 32 mg/dL) e TG <
300 mg/dL (média 160 mg/dL). Nesse estudo, mais de 70% dos indivíduos apresentavam
resistência à insulina e 25% eram diabéticos tipo II. Os efeitos foram atribuídos ao aumento do
HDL-C. Dessa forma, os fibratos podem ser úteis na prevenção secundária em indivíduos com as
características descritas.
ÁCIDO NICOTÍNICO
O ácido nicotínico diminui o LDL-C de 5%-25%, aumenta o HDL-C 10-35% e diminui os TG
20%-50%7(D). Na forma tradicional, utiliza-se a dose de 2 a 6 g/dia ajustadas conforme o efeito
ou a tolerância. A limitação ao uso do ácido nicotínico são frequentes efeitos colaterais que são
rubor facial, hiperglicemia, hiperuricemia e alterações do trânsito intestinal. Deve ser utilizado
com cuidado em diabéticos. No estudo de prevenção secundária Coronary Drug Project”, houve
diminuição de 27% de redução nos eventos coronários39(A).
ÔMEGA 3
O ômega-3 reduz os TG. A dose mínima recomendada é de 4 gramas/dia. O estudo GISSI
demonstrou que a suplementação de 1g/dia de ômega-3 reduziu em 10% os eventos
cardiovasculares em portadores de doença arterial coronária40(A).
FÁRMACOS ADJUVANTES PARA A PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE CLÍNICA
São medicamentos que diminuem a morbimortalidade de indivíduos de alto risco e que
devem ser prescritos na ausência de contra indicações.
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)
O AAS nas doses acima de 100 mg/dia deve ser prescrito para indivíduos que se
encontrem sob alto risco de eventos cardiovasculares. Indivíduos hipertensos devem ter a
pressão controlada41-43(A).
INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO (IECA)
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Os IECA devem ser prescritos para indivíduos em prevenção secundária, principalmente
os que apresentem disfunção ventricular esquerda ou para diabéticos que apresentem algum
outro FR associado ou nefropatia44-45(A).
BETABLOQUEADORES (BB)
Os BB devem ser prescritos para indivíduos que sofreram IAM, principalmente os que
apresentam disfunção ventricular46(A).
DISLIPIDEMIAS EM GRUPOS ESPECIAIS
DOENÇA RENAL
A dislipidemia no nefropata aumenta a prevalência de doenças cardiovasculares e
favorece a evolução para insuficiência renal terminal47(B). As vastatinas são as drogas de
escolha, reduzir o LDL-C. Fibratos são recomendados para o controle da hipertrigliceridemia,
mas suas doses precisam ser ajustadas para o nível de função renal, pois podem determinar
miosite e rabdomiólise.
SIDA E INIBIDORES DE PROTEASE
Pacientes com SIDA apresentam aumento nos TG e redução do HDL-C48(D). A dislipidemia
é agravada pelos inibidores de protease (IP). Os fibratos e o ômega-3 podem ser utilizados nestes
pacientes. As vastatinas podem modificar os níveis séricos e eficácia dos IP por compartilharem
os mesmos sítios de metabolização hepática.
SÍNDROMES ISQUÊMICAS AGUDAS (SIA)
O perfil lipídico deverá ser determinado em todos os portadores de SIA,
preferencialmente nas primeiras 24 horas após o evento. Após esse período, o LDL-C diminui.
As vastatinas estão indicadas para os indivíduos no IAM ou angina instável se o LDL-C ≥ 130
mg/dL 34(A)49-50(B). Para os com LDL-C 100-129 mg/dL o uso fica a critério do médico e se LDLC <100 mg/dL não há indicação nesse momento. O LDL-C deverá ser reavaliado 2 meses após o
evento agudo e seguidas as recomendações do item III (D).
IDOSOS (> 70 ANOS)
Nessa faixa etária, deve ser dada especial atenção ao afastamento de causas secundárias
de dislipidemias, principalmente hipotireoidismo, diabetes melito e IRC. Os estudos de
prevenção secundária com vastatinas mostram alta eficácia nessa faixa etária51(D). Na
prevenção primária, os dados disponíveis são ainda limitados, com benefício sugerido no estudo
AFCAPS/TexCAPS
5(A).
MULHERES NO PERÍODO CLIMATÉRICO PÓS-MENOPAUSAL
Prevenção primária
A TRH melhora o perfil lipídico das mulheres após a menopausa e a maioria dos estudos
observacionais revela que esta promove redução da morbimortalidade por doença
cardiovascular52(D). Entretanto, resultados de estudos prospectivos e controlados ainda não
estão disponíveis. Não há indicação no momento da TRH para se prevenir a aterosclerose. A
utilização de vastatinas é eficaz em mulheres com HDL-C baixo7(D).
Prevenção secundária
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Apesar da evidência de estudos observacionais52(D), não há evidência de estudos
prospectivos controlados de que a TRH traga benefício na prevenção secundária da
aterosclerose, logo não está recomendada53-54(A). As vastatinas diminuem a
morbimortalidade em mulheres portadoras de aterosclerose1-3(A).
GESTAÇÃO
Mulheres dislipidêmicas em idade fértil e sem contracepção adequada devem seguir
orientação dietética e, se necessário, utilizar a colestiramina. Os fibratos devem ser
considerados em casos de hipertrigliceridemia muito grave (TG > 1000 mg/dL)7(D).
MULHERES 20-45 ANOS E HOMENS 20-35 ANOS
Nessas faixas etárias, a doença aterosclerótica é rara, exceto para os portadores de
síndromes genéticas, fumantes importantes ou diabéticos. A
MEV deve ser enfatizada em adultos jovens com LDL ≥ 130. Entretanto, devese considerar
terapia hipolipemiante para indivíduos com LDL-C entre 160189 mg/Dl, principalmente em
fumantes. Aqueles com LDL-C> 190 mg/dL devem receber terapia hipolipemiante como os
adultos mais velhos7(D).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Os lipídios devem ser dosados em crianças com parentes de 1º grau com aterosclerose
precoce, parentes de 1º grau com dislipidemias graves (CT≥ 300mg/dL ou TG≥ 400mg/dL);
presença de pancreatite aguda, xantomatose, obesidade ou outros FR 6,55(D)(Tabela XI).
Dieta(D)
Confirmada a dislipidemia, o tratamento dietético deverá ser iniciado após 2 anos de
idade, priorizando as necessidades energéticas e vitamínicas próprias da idade. Deve-se
encorajar a ingestão de fibras e desestimular a de alimentos ricos em colesterol e gordura
saturada. Havendo refratariedade à dieta, o uso de drogas hipolipemiantes para crianças acima
de 10 anos pode ser considerado nas seguintes situações: dislipidemia familiar com
LDLC>190mg/dL; antecedentes familiares de doença aterosclerótica prematura; 2 ou mais FR
com LDL-C>160mg/ dL; na vigência de aterosclerose manifesta, com LDL-C>130mg/dL.
A colestiramina é a droga recomendável por não apresentar efeitos sistêmicos na dose de
2mg/dia com dose máxima de 8mg/dia. As vastatinas, devido à pequena experiência atual,
podem ser usadas em casos de HF grave (CT>300mg/dL) e/ou aterosclerose manifesta, nos quais
o uso das resinas foi insatisfatório. A quilomicronemia requer somente tratamento dietético.
Em situações excepcionais, considerações sobre outras formas de tratamento incluem a
plasmaferese, LDL aférese, anastomose ileal parcial e transplante hepático.
TRANSPLANTE CARDÍACO (TC)
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A presença de dislipidemia após TC está associada a maior incidência de doença vascular
do enxerto. Por outro lado, o uso de pravastatinas pode reduzir a progressão da vasculopatia,
independente de redução do colesterol e também parece reduzir a incidência de rejeição 56(A).
1.1.9.3

Procedimentos Médicos: Medicina Interna

PROCEDIMENTO: Admissão Médica
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Admitir o paciente na Unidade da Policlínica de acordo com a patologia apresentada.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Prontuário médico, estetoscópio, tensiômetro, termômetro, balança, oftalmoscópio
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Apresentar-se ao paciente e familiares.

2.

Atender o paciente na sala de admissão.

3.

Fazer anamnese e exame físico no paciente.

4.
Preencher a ficha do histórico clínico e avaliação inicial com os dados do exame
físico e anamnese e AIH.
5.
Descrever as suspeitas de diagnóstico do paciente e solicitar os exames em
formulário próprio em duas vias.
6.

Realizar prescrição médica do paciente em impresso próprio em duas vias.

7.

Informar à equipe de enfermagem os procedimentos a serem realizados de

imediato.

8.

Informar ao paciente e familiar sobre o diagnóstico e terapêutica realizados.

9.
Informar a Enfermeira responsável em que Unidade da Policlínica o paciente
deverá ser internado.
CUIDADOS

• Certificar-se da vaga na respectiva enfermaria com a Enfermeira responsável;
• Registrar os dados de forma legível;
• Exames de urgência deverão ser informados à equipe de enfermagem para solicitar ao
respectivo serviço (laboratórios, radiologia, etc.);

• Caso o paciente necessite de procedimentos invasivos (cirurgias, exames, etc.) deverá
assinar o termo de consentimento e ser orientado devidamente.
PROCEDIMENTO: Prescrição Médica e Evolução
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
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• Registrar no prontuário prescrição e evolução médicas diárias de forma legível e
sistemática.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Prontuário médico, folha de evolução e prescrição médicas, impressos, balança e
materiais médicos afins
• Padronização de Medicamentos da Policlínica
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Examinar o paciente colhendo as informações do estado de saúde do mesmo.

2.

Analisar gráficos de TRP, balanço hídrico e ocorrências de enfermagem.

3.

Preencher devidamente a evolução médica, com nome completo do paciente,
registro, data, horário e unidade de internação e dados do estado de saúde do paciente.

4.

Escrever no prontuário médico os principais achados pertinentes ao caso.

5.

Solicitar exames, quando necessário.

6.
Preencher a prescrição médica em duas vias, disponibilizando à enfermagem até
as 10: 00 horas, diariamente.
CUIDADOS

• Assinar e carimbar a prescrição médica.
• Certificar-se da existência do medicamento na Padronização de Medicamentos da
Policlínica, antes de prescrevê-lo.

• Caso seja prescrito um antibiótico, será necessário o preenchimento de formulário de
programação e quantidade de antibiótico
PROCEDIMENTO: Solicitação de Inter-Consulta
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Obter consulta com especialista.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Prontuário médico, receituário.
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Solicitar interconsulta à equipe da especialidade requerida, explicitando os
respectivos motivos.

2.
Entregar solicitação de interconsulta à enfermagem, que o encaminha para a
respectiva equipe.
3.

Anotar no prontuário a solicitação da referida interconsulta.

4.

Verificar anotações feitas em prontuários pelo especialista em questão e seguir
recomendações necessárias.
CUIDADOS
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• Checar a existência da especialidade médica da Policlínica.
• Solicitar que a enfermagem avise imediatamente após o registro da resposta da consulta
no prontuário.
• Caso a especialidade médica não esteja disponível na Policlínica, preencher solicitação
de consulta externa e encaminhar ao Serviço Social para marcação.
PROCEDIMENTO: Tratamento da Artrite Reumatóide
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Desacelerar progressão da doença e debelar a dor
MATERIAL NECESSÁRIO

• Impressos para prescrição
PRINCIPAIS ATIVIDADES

• A-Soro-Negativa (Fator Reumatóide negativo) o Antinfalmatório não esteróides o
Corticóides em doses antinfalmatórias: 5 a 10mg/ dia o Corticóides de depósito em aplicação
intra-articular o Avaliar nos casos resistentes o uso de Drogas Controladoras da Doença
• B-Soro-Positivo (Fator Reumatóide positivo)
• Avaliar os marcadores de risco o Introduzir precocemente as Drogas Controladoras de
Doença (uma ou duas)
▪ Methotrexate
▪ Hidroxicloroquina
▪ Sulfassalazina
▪ D.Penicilina
▪ Leflunomida (Arava)
• Associar corticóides
• Uso eventual de corticóides intra-articular
• Medicações biológicas quando indicadas (anti-TNF)
• Féreses
CUIDADOS

• Tratar episódios de distúrbio gastrointestinal se ocorrer após início do tratamento.
• Nas manifestações extrarticulares de risco (serosites, vasculites, quadros neurológicos),
contemplar o uso de Pulsoterapia com
Metilpredisolona e/ou Ciclofosfamida
AÇÕES CORRETIVAS

• Em casos refratários avaliar transferência para Unidade Hospitalar de referência.
PROCEDIMENTO: Tratamento do Lupus Eritematoso Sistêmico
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RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Tratar os pacientes com diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Impressos para prescrição e exames laboratoriais, estetoscópio, tensiômetro
PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Sem lesões viscerais importantes o Antinflamatório não esteróides (AINES) o
Hidroxicloroquina o Corticóide em doses baixas o Medicações tópicas (forma cutânea)

• Com lesões viscerais importantes (Poliserosites, Vasculites, Alt.:
Neuropsiquiátricas, Renais, Pulmonares, Cardíacas, etc.):
o Corticóides em doses elevadas (1mg/kg) o Pulso de Metilprednisolona o Pulso de
ciclofosfamida o Azatioprina
CUIDADOS
- Terapias Específicas: o Féreses o Imunoglobina I.V.
o Fator Estimulador de Colônia (CSF)
AÇÕES CORRETIVAS

• Nos casos de necessidade de terapia específica considerar transferência para unidade
hospitalar de referência.
PROCEDIMENTO: Avaliação Inicial do Paciente Diabético
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Introduzir o paciente em programa de controle da diabetes.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Tensiômetro, estetoscópio, espátula,
Impressos educativos

oftalmoscópio, exames laboratoriais e

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Exame físico completo o Peso, TA o Fundo de olho o Palpação das artérias o Avaliar
macroangiopatia o Avaliar neuropatias o Exame cuidadoso dos pés o Exame buco dentário

• Solicitar testes bioquímicos o Sumário de urina o Hemograma – Glicemia o Urocultura
o Colesterol, Triglicérides o HDL, LDL
o Creatinina, Uréia, K
CUIDADOS

• Solicitar glicohemoglobina ou frutosamina (podem ser normais em diabetes recentes),
Raio X de tórax e ECG
AÇÕES CORRETIVAS
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• Equipe multidisciplinar o Iniciar o programa de aprendizagem o Consulta com a nutrição
para receber sua dieta individualizada o Consulta de enfermagem o Consulta com o serviço
social o Avaliação Psicossocial o Autocontrole o Folhetos educativos, cartão de identificação.
PROCEDIMENTO: Tratamento da diabetes I
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Manter níveis aceitáveis de glicemia sérica no paciente diabético
MATERIAL NECESSÁRIO

• Material descartável, medicamentos e equipamentos pertinentes.
PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Critérios para o diagnóstico de:
o Diabetes o Critério do ADA - Glicemia plasmática > 126 mg o Critério do WHO (World
Health Organization) – Glicemia de jejum
> 140mg ou valor glicêmico aleatório > 200mg% o Glicemia de Jejum Alterada o Glicemia
de jejum > 110mg% e < 126mg% o Intolerância à Glicose o Critério do WHO – Glicemia
plasmática de jejum < 140mg% e >
200mg% o TTG Gestante o Valor normal: 105, 190, 165, 145 mg%
- Terapêutica o Dieta o A dieta do diabético deve ser individualizada de acordo com as
necessidades calóricas
diárias, atividades físicas, hábitos alimentares, etc. num
indivíduo normal, calcula-se o gasto calórico como sendo de 30 a 40 calorias/kg/dia.

o

Insulina

o
A insulina está indicada nos diabéticos do tipo 1, nos diabéticos magros, na
presença de cetose e em diabéticos do tipo 2 quando os hipoglicemiantes orais já não
conseguem um bom controle glicêmico. A insulina é também indicada em caso de infecções, na
gravidez, na insuficiência hepática ou renal e no diabetes secundário à pancreatite.
PROCEDIMENTO: Tratamento da diabetes II
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
PRINCIPAIS ATIVIDADES

• A dose a ser utilizada varia conforme o paciente, em média 40u diárias de NPH são
suficientes. Para pacientes que nunca tomaram insulina pode ser administrado 0.2 a 0.5u/kg e
nos dias seguintes 1u para cada 20mg de glicemia acima de 140mg. Em crianças fazer 0.1u/kg
de peso, inicialmente.

• Os esquemas de administração de insulina são vários. Poderá serem utilizadas quatro
doses de regular, antes das principais refeições, NPH pela manhã associada com simples, NPH a
noite, ou 02 doses de NPH, sendo 2/3 antes do desjejum e 1/3 antes do jantar, associada ou não
a insulina simples, tudo vai depender da resposta e aceitação do paciente.
• Hipoglicemiantes Orais
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o

O uso de hipoglicemiante oral está indicado nos diabéticos do tipo 2, ou não
insulinodependente, quando a dieta e o aumento da atividade física não forem capazes de obter
um bom controle.

o
Se o diabético é obeso, a primeira opção é a biguanida ou o inibidor da
alfaglucosidade.
o

Se ele tem o peso normal ou pequeno excesso de peso, pode ser testada,
inicialmente, uma sulfonilureia, associado ou não à biguanidade ou a um inibidor da alfaglucosidade.
PROCEDIMENTO: Tratamento da diabetes III
Médica

RESPONSÁVEL:

Equipe

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Hipoglicemiantes orais disponíveis no Brasil

Droga
1.
Sulfoniluréias

Nome Comercial

Duração

de

Dose

ação

Clorpropamida

ClorpropamidaDiab
inese

Glibenclamida

Apresentação

Comp.

250

Máxima
+ 36h

500 mg

6 – 12h

20

mg
Daonil

Comp. 5mg

–

30mg

Euglucon
Lisaglucon
Gliclazida

Diamicron

Comp.80mg

6 – 12h

240mg

Glipizida

Minidiab

Comp. 5mg

4 – 10h

20mg

Glimepirida

Amaryl

Comp. 2 e

5 – 8h

8mg

Comp. 500
e

9 – 12h

200mg

4 – 6h

150mg

4mg
2. Biguanidas
Metformin

Dimefor
Glifage
Glucoformin

Fenformin

Debei
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3. Inibidores
da
alfaglucosidade
Acarbose

Glucobay

Comp.
e

50

3h

100mg

• Sulfonilureais
• As sulfonilureais de primeira geração, como a clorpropamida tem meia vida mais longa
– 36 a 60h, devido formação de metabólitos com excreção mais lenta. Já os de 2ª geração tem
meia vida mais curta, 8 a 16h, como glibenclamida, glimepirimida, glicazida e glipizida.
• Deve-se iniciar com um a dois comprimidos, em jejum, observar a resposta por duas a

três semanas e, se necessário, aumentar a dose. A dose máxima diária a ser utilizada varia e no
caso clorpropamida é de 500mg, no caso da glibenclamida 20 mg e da glicazida, 320mg e da
glimepirida 8mg. Estes comprimidos devem ser dados em jejum.
• As sulfonilureias podem ser administradas associadas às biguanidas e/ou a acarbose e à
insulina.

PROCEDIMENTO: Acompanhamento do Diabético I
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
• Manter o paciente no programa de controle da diabetes.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Tensiômetro, estetoscópio, controle de glicemia

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Continuar o programa educativo
• Peso, TA
• Glicemia em jejum
• Glicemia pós-prandial
• Avaliar mapa de glicosúria
• Procurar hipoglicemia

CUIDADOS
• Esta segunda visita deve ser feita com 15 a 30 dias da avaliação inicial - Orientar o
paciente para situações de hipoglicemia

PROCEDIMENTO: Acompanhamento do Diabético II
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RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
• Manter o paciente no programa de controle da diabetes.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Exames laboratoriais

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Glicohemoglobina
• Lipídios séricos (se estiverem elevados)
• Glicemia pós-prandial
• Sumário de urina
• Exame dos pés
• Prosseguir com o programa educativo de grupo, já avaliando a educação recebida
anteriormente
• Reconsiderar a terapêutica

CUIDADOS
• Esta terceira visita deve ser realizada após 3 meses da avaliação inicial
• Esta avaliação acima deverá ser mantida a cada 3 a 4 meses no paciente que esteja bem
controlado.

PROCEDIMENTO: Acompanhamento do Diabético III
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
• Manter o paciente no programa de controle da diabetes.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Tensiômetro,

estetoscópio, espátula,

oftalmoscópio, exames laboratoriais e

RX.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Exame físico completo e particularmente o Palpação das artérias (Doppler se

necessário) o Exame cuidadoso dos pés e unhas o Procurar macroangiopatias o Procurar
neuropatias, hipertensão ortostática o Fundo de olho o Avaliação buco dentária
CUIDADOS
• Realizar avaliação complementar:
• Clearance de creatinina
• Creatinina, uréia, eletrólitos
• Colesterol, triglicérides, HDL, LDL
• Sumário de urina, urocultura
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• Glicohemoglobina ou frutosamina
• Microalbuminúria, Raio X de tórax

AÇÕES CORRETIVAS
• Reconsiderar a terapêutica
• Solicitar consultas especializadas, se necessário
• Rever mapa de glicosúrias
• Revisão com a nutricionista

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1731

Proposta Policlínica Regional

Revisão de enfermagem
• Revisão psicossocial

PROCEDIMENTO: Transferência de Paciente
RESPONSÁVEL: Equipe Médica RESULTADOS ESPERADOS
• Transferir o paciente para outra unidade hospitalar

MATERIAL NECESSÁRIO
• Prontuário médico, relatório de transferência.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Certificar-se da vaga no local de destino.

2.

De posse da vaga, informar o paciente e/ou familiares sobre sua transferência.

3.

Registrar no prontuário indicação de transferência.

4.
Preencher relatório de transferência constando resumo da história e exame na
admissão, curso de internamento e registro de todos os exames realizados.
5.

Informar à equipe de enfermagem quando o relatório estiver pronto.

6.

Avisar ao Serviço Social a necessidade da transferência e as providências

tomadas.
CUIDADOS

• Certificar-se junto a equipe de enfermagem que haja continuidade na administração dos
medicamentos.

• Registrar no prontuário e relatório de transferência o quadro clínico do paciente ao sair
da unidade hospitalar
PROCEDIMENTO: Alta Médica
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
Proceder à alta hospitalar, orientando o paciente quanto aos cuidados pertinentes.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Prontuário médico, relatório de alta, receita médica
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Comunicar o paciente da sua alta.

2.

Registrar medicação de alta no prontuário.

3.

Colocar na prescrição do dia, o aviso de alta do paciente.

4.
Fazer o relatório de alta, em 2 (duas) vias, devendo uma delas ficar no prontuário
médico do paciente e a outra ser entregue ao paciente.
5.
Orientar o paciente e/ou familiares quanto à sua medicação, dieta e cuidados
gerais, fornecendo receituário, se necessário.
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6.

Orientar quanto ao seu retorno no ambulatório, caso haja necessidade.

7.

Avisar ao Serviço Social e a Enfermagem, a indicação de alta hospitalar.

CUIDADOS

• Certificar-se do entendimento do paciente em relação as orientações dadas.
PROCEDIMENTO: Conduta no Óbito
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Atestar o óbito do paciente e tomar as providências cabíveis à situação.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Prontuário médico, atestado de óbito
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.

Constatar o óbito do paciente;

2.
Descrever no prontuário médico a ocorrência, horário do óbito e medidas
adotadas durante a parada cardiorrespiratória.
3.

Preencher o atestado de óbito, no caso de morte natural.

4.

Entregar o atestado de óbito à enfermagem.

5.
Informar a família e/ou responsável juntamente com o Serviço Social sobre o
óbito do paciente.
CUIDADOS

• Em caso de suspeita diagnostica de envenenamento, morte violenta ou óbito antes de
completar 24 horas de internamento, não poderá ser fornecido atestado de óbito pela
Policlínica, devendo o médico entrar em contato telefônico com o delegado regional, para
solicitar sua presença na Policlínica. O médico deve, ainda, fazer relatório com a ocorrência, em
duas vias, onde uma delas ficará no prontuário médico do paciente e a outra será entregue ao
delegado.
PROCEDIMENTO: Tratamento da Infecção do Trato Urinário (ITU) II
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
CUIDADOS

• Ao se administrar a gentamicina, certificar-se de monitorização a função renal da
paciente.
A paciente deverá permanecer internada até 48 horas após o desaparecimento da febre
ou normalização do quadro laboratorial, quando poderá receber alta hospitalar, com
antibioticoterapia oral prescrita
AÇÕES CORRETIVAS

• Em caso de falha do tratamento (persistência da febre 48 horas após sua introdução),
deve-se avaliar a possibilidade de mudança de tratamento.
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PROCEDIMENTO: Tratamento das Parasitoses Intestinais
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Assistência médica capacitada a detectar e tratar adequadamente as parasitoses do
trato digestivo.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Resultado laboratorial do parasitológico, Impressos para solicitação de exames e
prescrição médica
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.
Colher amostra parasitológicos de fezes (03 amostras) com Baermann para
todos os pacientes com suspeita de parasitose intestinal. Swab retal em casos específicos;
2.

Solicitar hemograma para avaliar grau de anemia, eosinofilia, etc.;

3.

Em pacientes imunodeprimidos solicitar pesquisa de oportunistas nas fezes e

coprocultura;

4.
Utilizar anti-helmítico de largo espectro. Mebendazol 100mg de 12/12hs por 03
dias, repetindo com 15 dias após a 1ª dose para a maioria das parasitoses. Em casos de
ascaridíase isolada, pode-se usar Levamizole em dose única;
5.

Para esquistossomose Mansônica, usar Oxamniquine 15 mg/kg/dia (máxima de
1,5g) em dose única;

6.
Para estrongiloidíase, usar Tiabendazol 50 mg/kg/dia (não ultrapassar 03g) por
03 dias. Em caso de imunodepressão tratar por 21 dias;
7.

Para teníase, usar Praziquantel 20mg/kg para T. sagnata e 5 mg/ kg para T.
solium, dose única;

8.
Para amebíase, usar Metronidazol 400mg VO de 8/8 hs por 10 dias – apenas
para pacientes com doença intestinal atribuída ao parasito e/ou
E. histolytica. Para giardíase, Metronidazol 250mg VO 8/8hs por 05 dias.
CUIDADOS

• Não demorar de enviar a amostra ao laboratório;
• Corrigir condições associadas, como anemia ferropriva;
• Orientar o paciente quanto a cuidados de higiene no manuseio de alimentos.
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PROCEDIMENTO: Tratamento da Pneumonia Hospitalar
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Aplicação de medidas preventivas da infecção respiratória adquirida no ambiente
hospitalar, visando a reduzir a morbimortalidade, os custos e o tempo de internação prolongado
associado a essa patologia. Identificação precoce e tratamento bem sucedido dos casos
identificados, tentando-se sempre identificar o agente etiológico, para traçar um perfil de
sensibilidade da flora hospitalar em questão.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Exames laboratoriais, Laudo do RX, , medicamentos (ver abaixo), controle dos sinais
vitais, estetoscópio, tensiômetro, termômetro
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.
Implantação de medidas profiláticas básicas, incluindo lavagem das mãos,
normas de isolamento, etc. – para toda a equipe de saúde, sob supervisão da SCIH;
2.
Ampla divulgação dos resultados das culturas entre as equipes médicas para
seleção mais precisa dos antibióticos;
3.
Tentar, sempre que possível, corrigir condições o mais rápido possível, que
possam predispor à infecção respiratória, como ventilação mecânica, estados de coma,
distensão abdominal e vômitos, etc.;
4.

Solicitar hemograma completo, bioquímica, glicemia, Raio x de tórax em PA e
perfil – sempre que possível - e hemogasometria em casos mais graves e/ou associados a
dispnéia. Colher material para culturas;

5.
Identificar fatores de risco para determinados grupos de patógenos que podem
ajudar na seleção do antibiótico;
6.

Iniciar antibioticoterapia empírica de largo espectro, levando-se em conta a
gravidade, patologias concomitantes e perfis de sensibilidade;

7.
Iniciar tratamento com cefalosporina de 3ª geração (p.ex.: Ceftriaxona),
associada ou não a aminoglicosídeo;
8.

Usar Ceftiazima como primeira escolha se Pseudomonas for um provável

patógeno;

9.

Associar Metronidazol ou Clindamicina caso haja suspeita de associação com

anaeróbios;

10.
Associar Oxacilina ou Vancomicina – conforme perfis de sensibilidade – caso
haja suspeita de Stafilococos, baseada no quadro clínico e fatores de risco para essa bactéria,
traumatismo grave, diabetes, etc.;
11.
Macrolídeos, quinolônicos, etc.; dependendo da avaliação de cada caso
individualmente;
12.

Orientar posteriormente baseando-se nos resultados das culturas;
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13.
Instituir fisioterapia respiratória nos casos mais graves, com complicações, ou
com excesso de secreção respiratória associada ou não à infecção.
CUIDADOS

• Assepsia rigorosa na coleta do material para culturas, para evitar contaminação;
• Atentar para casos de insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica;
• Atentar para casos de tosse crônica, mesmo com agudização e piora recente, para se
afastar BK;
• Observar causas de imunodepressão (AIDS, etc.).
PROCEDIMENTO: Manuseio de Pacientes com Insuficiência Renal Aguda
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Assistência Médica e de Enfermagem capacitada para conduzir pacientes com
insuficiência renal aguda, visando o restabelecimento da diurese, a correção dos distúrbios
hidreletrolíticos e ácido-básicos, além de restaurar a capacidade renal de eliminar
adequadamente as escórias nitrogenadas.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Balanço hídrico, resultados dos exames laboratoriais (níveis séricos, uréia e creatinina /
eletrólitos)
• Medicamentos apropriados (citados abaixo) e equipamentos necessários para o uso
destes medicamentos e para a realização de procedimentos dialíticos caso estes sejam
necessários.
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.
Identificar precocemente alterações da função renal, através do controle da
diurese, do balanço hídrico e da monitorização dos níveis séricos de uréia e creatinina;
2.
Tratar prontamente as condições que possam predispor ao desenvolvimento da
IRA – estados de choque, rabdomiólise, hiperbilirrubinemia, etc. – bem como evitando o uso
indiscriminado de agentes nefrotóxicos (AINEs, aminoglicosídeos, contrastes iodados, etc.);
3.

Dieta com restrição proteína para 0,6-0,8g/kg/dia, rica em AA essenciais, pobre
em potássio. Restrição hídrica em casos de oligúria/ anúria e suplementação em caso de poliúria.
Hipossódica em caso de HAS ou hipernatremia;

4.
Avaliação laboratorial deve incluir dosagem de uréia e creatinina, eletrólitos –
inclusive cálcio e fósforo – hemograsometria arterial ou dosagem de reserva alcalina e sumário
de urina. Se possível, deve-se dosar o sódio e a creatinina urinários para cálculo da fração de
excreção de sódio (FENa) de importância para a classificação da IRA. Outros exames laboratoriais
e exames de imagem devem ser individualizados a critério do médico assistente;
5.
Com base na história clínica e no resultado da avaliação laboratorial, tentar
classificar a IRA em prerrenal, renal e pós-renal, dirigindo a abordagem terapêutica;
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6.
IRA prerrenal: otimização hemodinâmica e correção de fatores que possam
prejudicar a perfusão renal (p.ex.: AINES) ou reduzir a taxa de filtração glomerular (p.ex.: uso de
I-ECA);
7.

IRA renal: tratar causa intrínseca. As medidas acima também se aplicam;

8.
IRA pós-renal: procedimentos desobstrutivos”. Em geral requer avaliação de
especialistas em Urologia;
9.
Se oligúrico ou anúrico, acrescentar além do controle rigoroso dos dados vitais
e do balanço hídrico, a monitorização da PVC;
10.

Se apresentar poliúrica, deve-se hidratar o paciente adequadamente,
orientando-se pelo balanço hídrico. Pode ser necessária a monitorização da PVC para otimização
da hidratação;

11.
Estar atento aos distúrbios hidreletrolíticos e tentar corrigi-los, principalmente
em relação à elevações do potássio, que podem ser fatais;
Quando necessário estimular a diurese, usar diuréticos de alça como a Furosemide, em
bolos endovenoso e em doses progressivamente mais altas, repetindo-se sempre que
necessário a mesma dose que obteve diurese efetiva. Diuréticos osmóticos, como manitol e
associação com tiazídicos para potencializar o efeito diurético, poderão ser prescritos em casos
específicos. Solicitar avaliação do Nefrologista em casos mais complexos.
PROCEDIMENTO: Manuseio de Pacientes com Insuficiência Renal Aguda II
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
CUIDADOS

• Atentar sempre para o balanço hídrico, evitando negativá-lo demais – risco de
desidratação como piora da função renal por mecanismo prerrenal – ou positivá-lo demais –
risco de sobrecarga hídrica.

• Concentrar as soluções para diluir as medicações em caso de restrição hídrica. Em caso
de diálise peritoneal, além dos cuidados com o balanço hídrico da diálise e com a patência do
cateter, deve-se verificar o aspecto do líquido drenando do abdômen, para diagnosticar
precocemente uma peritonite, que nesses casos pode ser oligossintomática. Em caso de
hemodiálise com cateter de Sorensen, deve-se ter os cuidados usuais de um acesso venoso
central.
AÇÕES CORRETIVAS

• Indicações de procedimento dialítico:
o
Hipercalemia refratária a medidas conservadoras; o Congestão pulmonar; o
Uremia: uréia maior que 200 mg/dl e/ou sintomas neurológicos atribuídos à retenção de
escórias nitrogenadas;
o

Acidose metabólica refratária ao tratamento conservador; o Pericardite; o

Neuropatia.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Balanço hídrico, exames laboratoriais, estetoscópio, tensiômetro, termômetro,
impressos. Em caso de diálise: material para curativo, soluções dialíticas, cateteres.
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PROCEDIMENTO: Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS

• Assistência Médica e de Enfermagem adequadas para o paciente com ICC, visando sua
estabilização hemodinâmica e alívio dos sintomas.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Tensiômetro, estetoscópio, Medicamentos apropriados para o tratamento da ICC
(citados abaixo) e equipamentos para monitorização (aparelho para eletrocardiograma, monitor
cardíaco, oxímetro de pulso) e para utilização das medicações.
• Controle dos sinais vitais (T/ P/ PA/ R/ PVC) e balanço hídrico.
Resultados laboratoriais
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.
Tentar estabelecer sempre a etiologia da ICC (insuficiência coronariana, doença
de Chagas, valvulopatia) que podem vir a diferenciar a conduta para cada caso em particular;
2.

Detectar e tratar precipitantes: dist. Hidreletrolítico, sepse, intoxicação
digitálica, arritmias, etc;

3.
Solicitar, se não disponíveis, hemograma completo, função renal e eletrólitos,
radiografia simples de tórax, ECG com 12 derivações. Demais exames, como Ecocardiograma,
conforme necessário para cada caso em particular;
4.
Aferição frequente de dados vitais pela equipe de Enfermagem, em casos mais
graves, deve-se instalar monitor cardíaco, oxigênio e monitorizar a PVC, o débito urinário e o
balanço hídrico;
5.

Atividade física conforme a classe funcional do paciente. Dieta hipossódica,
devendo ser suspensa em casos de instabilidade hemodinâmica importante;

6.

Medicamentos:

7.
Digital: Digoxina (VO) / Lanatosídeo C (IV) em casos de disfunção ventricular
sistólica sintomática ou para controle de taquiarritmias supraventriculares;
8.

Diuréticos: Furosemida VO (IV para os casos de congestão mais importante).
Titular a dose que mantenha o paciente sem sinais ou sintomas congestivos. Associar com
tiazídico caso seja necessário potencializar o efeito diurético;

9.
Vasodilatadores: I-ECA mesmo em pacientes assintomáticos e com disfunção
ventricular. Antagonistas da angiotesina 2 em pacientes que não toleram I-ECA. Titular a dose
de ambos para a máxima tolerada pelo paciente. Esquemas outros como nitrato e hidralazina
conforme julgamento médico;
10.

Betabloquadores: em pacientes com classe funcional II, III e IV. Os únicos
devidamente testados para essa finalidade são o carvedilol, metropolol e bisoprolol. Titular a
dose conforme tolerado, lentamente;

11.
Antagonista da aldosterona: espironolactona em baixas doses em pacientes em
classe funcional III e IV;
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12.

Aminas vasoativas em casos de choque. Ter sempre desfibrilador próximo ao

paciente;

13.
Em caso de Edema Agudo de Pulmão, fazer furosemida 60 – 100mg e
Meperidina 2-3mg, IV. Fornecer 02 sob máscara, sempre que possível. Utilizar técnica de CPAP
se houver ventilador capacitado para tal disponível e o paciente encontra-se lúcido e
colaborativo. Manter material de intubação orotraqueal – inclusive sedativo e mirrelaxante –
prontamente disponível, caso esta seja necessária. Demais medicações a critério do médico
assistente.
14.
Dar alta quando paciente encontrar-se estável hemodinamicamente e com
diurese satisfatória, com fatores desencadeantes corrigidos e com adequada avaliação
diagnostica. Prescrever as medicações em uso para casa, com retorno ambulatorial agendado.
PROCEDIMENTO: Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva II
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
CUIDADOS

• Atentar sempre para distúrbios hidreletrolíticos, principalmente os relacionados ao
potássio e ao magnésio;

• Em casos mais graves, com choque e/ou congestão pulmonar importante, associar
hemogasometria arterial na avaliação laboratorial;
• Não esquecer medidas profiláticas para Trombose Venosa Profunda/ Embolia Pulmonar,
para pacientes de risco;
• Ficar atento para a possibilidade de Tromboembolismo Pulmonar, principalmente nos
casos de piora súbita e inexplicada e dispnéia mais intensa com ausculta pulmonar pouco
alterada. O uso da profilaxia não afasta essa possibilidade;
• Checar rotineiramente se o desfibrilador está funcionando normalmente. Certificar-se
de que sabe operá-lo ANTES de fazer-se necessário o seu uso.
MATERIAL NECESSÁRIO

• Resultado laboratorial (potássio, magnésio), tensiômetro, estetoscópio.
PROCEDIMENTO: Choque
RESPONSÁVEL: Médico Clínico
Choque
Introdução
Com algumas modificações, este enfoque sobre choque, principalmente o
Choque Hemorrágico, tem como base o protocolo do ATLS - Advanced Trauma Life
Support (Suporte Avançado de Vida no Trauma, Manual 1993 do Comitê de Trauma do Colégio
Americano de Cirurgiões).
Definição
Define-se choque como uma anormalidade circulatória cuja perfusão orgânica e a
oxigenação tecidual estão inadequadas.
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Dois passos são importantes no que se refere ao choque;

1.

Reconhecer precocemente sua presença.

2.

Identificar sua provável causa.

Nos casos de pacientes traumatizados a causa do choque está relacionada ao mecanismo
de lesão. Todos os tipos de choque podem estar presentes no paciente politraumatizado. A
maioria dos pacientes em choque está em hipovolemia.
O início do tratamento do choque deve ser simultâneo com o reconhecimento do estado
de choque. A resposta ao tratamento inicial, além da clínica e exames secundários, direcionam
para o diagnóstico da causa. Lembrar que a hemorragia é a causa mais comum de choque no
paciente traumatizado.
Os componentes fisiológicos envolvidos nos choques são:
1. pré-carga - representada pela capacitância venosa e pela volemia; 2. bomba - a
contratilidade cardíaca é o que mantém o sistema em atividade;
3. pós-carga - é a resistência vascular sistêmiica (periférica).
No tratamento inicial do choque busca-se o restabelecimento das perfusões orgânica e
celular com sangue adequadamente oxigenado. No choque hemorrágico isto significa aumentar
a précarga o que, por si só, contraindica o uso de drogas vasopressoras.
Classificação dos Estados de Choque
Hipovolêmico - falta conteúdo (baixo volume intravascular):

• sangramentos volumosos (exteriorizados ou não);
• perda líquida excessiva (diarréia, vômito, poliúria, febre);
• sequestro líquido - tecidos inflamados (peritonite, colite, pleuris);
• drenagem de grandes volumes de transudato (ascite, hidrotórax).
Observação
Muitas vezes, mais de um fator associado quando em doentes graves.
Obstrutivo – Bloqueio do fluxo de sangue na pequena circulação ou na circulação
sistêmica:

1.
embolias pulmonares maciças ou submaciças produzem obstrução direta pelo
coágulo (êmbolo) e, indiretamente, pela liberação de vasoconstritores;
2.
tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, coartação aórtica causando restrição mecânica da pré-carga ventricular direita (não há enchimento).
Distributivo - Existe inadequada demanda tecidual e oferta local de oxigênio:

• Fluxo alto/necessidade;
• Fluxo alto/não atendendo à necessidade.
• Séptico
• Neurogênico
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• Anafilaxia
• Síndrome de hiperviscosidade - Doencas endócrinas:
• hipotireoidismo
• hipocortisolismo
Cardiogênico – O desempenho cardíaco está limitado (inotropismo e cronotropismo):

• Falência ventricular esquerda
• Lesões valvares
• Infarto do miocárdio
• Shunt arteriovenoso
• Miocardiopatia
• Aneurisma ventricular
• Miocardite
• Alterações elétricas
• Disfunção miocárdica da sepse
• Arritmias
• Defeitos mecânicos
• Distúrbios de condução
Avaliação Inicial
Reconhecimento do choque
Mecanismos compensatórios mantêm a pressão sistólica até uma perda de 30% da
volemia. Então, não aguardar queda da pressão arterial, aparecimento de alterações do fluxo
renal e do Sistema Nervoso Central para fazer diagnóstico do choque. Taquicardia, pele fria,
queda da pressão de pulso (sistólica-diastólica) em pacientes traumatizados, até provar o
contrário, devem ser considerados evidências de choque. Idosos, medicamentos como o
propranolol, hematócrito, podem ter comportamento não esperado.
Diferenciação clínica da etiologia do choque
Choque hemorrágico
Hemorragia, como já foi dito, é a causa mais comum de choque em pacientes
politraumatizados.
Outros choques
podem responder
parcial ou
transitoriamente à reposição volêmica. O fator de grande importância é identificar se o quadro
é ou não devido à hemorragia.
Choque não-hemorrágico
Choque Cardiogênico
A disfunção miocárdica pode ocorrer por contusão miocárdica, tamponamento cardíaco,
embolia gasosa ou infarto do miocárdio associado ao trauma. Destes o mais comum é o
tamponamento cardíaco relacionado ao ferimento penetrante do tórax. Taquicardia,
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abafamento de bulhas, jugulares ingurgitadas, hipotensão e resposta ruim à reposição volêmica
falam a favor do diagnóstico. O pneumotórax hipertensivo pode simular tamponamento
cardíaco. Inserção correta de uma agulha alivia estas ameaças.
Pneumotórax Hipertensivo
Mecanismo valvular que causa compressão e colapso pulmonar, com desvio do
mediastino para o lado oposto, diminuindo o retorno venoso e o débito cardíaco. Requer
tratamento imediato. Clinicamente há enfisema subcutâneo, ausência de murmúrio vesicular,
hipertimpanismo à percussão, desvio da traqueia e insuficiência respiratória aguda,
manifestações estas que autorizam a descompressão torácica sem esperar confirmação
radiológica.
Choque Neurogênico
Lesões cranianas isoladas não causam choque. Já os traumas por lesão modular podem
provocar hipotensão pela perda do tônus simpático, mas não há taquicardia nem vasoconstrição
cutânea, assim como pulso fino não é visto no choque neurogênico.
Choque Hemorrágico no Paciente Traumatizado
Fisiopatologia
As respostas iniciais à perda de sangue são compensatórias como a vasoconstricção
progressiva cutânea, muscular e visceral na tentativa de preservar o fluxo sanguíneo.
Taquicardia é o sinal mais precoce.
Nas células, a perfusão e oxigenação inadequadas desencadeiam um mecanismo
compensatório que é o metabolismo anaeróbio que resulta em produção de ácido lático e
acidose metabólica. No choque prolongado, a parede celular perde a capacidade de manter o
gradiente elétrico, e ocorre o edema celular, levando a lesão e à morte celular, e ao edema
tecidual. Isto agrava o impacto global da perda sanguínea e da hipoperfusão preexistente. A
infusão de soluções eletrolíticas ajudam a combater este processo. Às vezes, a reposição pode
ser acompanhada de um aumento significativo do edema intersticial devido à lesão de
reperfusão da membrana capilar intersticial, necessitando de volumes maiores de soluções
salinas.
Definição de hemorragia
É uma perda aguda de sangue. O indivíduo adulto normal tem um volume sanguíneo de
aproximadamente 7% do seu peso corporal enquanto a criança tem cerca de 8 ou 9%. Em caso
de obesos considera-se o peso ideal.
Efeitos diretos da hemorragia
O tratamento deve ser orientado mais pela resposta individual do que por uma
classificação, pois a distinção entre as classes de choque nem sempre é precisa. Didaticamente
divide-se em quatro classes: I - perda de sangue igual ao doador de sangue; II - choque nãocomplicado que requer reposição de cristalóides; Ill - estado mais complicado onde há
necessidade de reposição de líquidos e provavelmente de sangue e: IV - grave, considerado
evento preterminal, se medidas agressivas não forem tomadas. Alguns fatores podem alterar a
dinâmica vascular e devem ser lembrados: (1) idade do paciente, (2) gravidade do trauma e
localização anatômica, (3) intervalo entre o trauma e início do tratamento e (4) reposição
volêmica pré-hospitalar e uso do PASG. Como regra, diz-se que é perigoso aguardar que o
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paciente traumatizado se enquadre em uma classificação fisiológica precisa antes de iniciar uma
terapia agressiva.

Alterações hidroeletrolíticas secundárias a lesões de partes moles
Fraturas e lesões de partes moles, extensas, comprometem a hemodinâmica de dois
modos:

• pela perda de sangue nos casos de fraturas extensas (tíbia e úmero podem perder 750
ml cada e fêmur 1.500 ml). Vários litros de sangue podem acumular-se num hematoma
retroperitonial associado a uma fratura pélvica;
• edema intersticial obrigatório em partes moles lesadas. Este edema depende da
extensão da lesão e consiste de líquido extracelular. Lembrar que o plasma é parte do
extracelular e corresponde a 25% do volume do edema e sua perda tem impacto no volume
circulatório na presença de grandes edemas. Por exemplo, a perda de 2.000 ml de edema em
uma fratura de fêmur corresponde a 500 ml de plasma, volume que somado a outras perdas
pode complicar o estado hemodinâmico.
Abordagem do Choque Hemorrágico
O diagnóstico e o tratamento devem ser realizados em rápida sucessão. Para a maioria
dos pacientes traumatizados, o tratamento é instituído como se fosse choque hipovolêmico, até
evidente prova em contrário.
Exame físico
Anotar sinais vitais, diurese e nível de consciência para comparação.
Vias aéreas e respiração (A e B do ABC): - estabelecer via aérea prévia; - iniciar oxigênio.

• Circulação e controle da hemorragia (C do ABC):
• verificar circulação:
• controlar hemorragia externa (compressão, garrote. etc.); - estabelecer acesso venoso:
• avaliar perfusão tecidual.
• Exame neurológico:
• avaliar nível de consciência (escala adotada na instituição ou Glasgow), movimentação
ocular, resposta pupilar, função motora e sensibilidade.
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• Exame completo:
• despir o paciente, identificar lesões. Cuidado com hipotermia.
• Descompressão gástrica:
• não se sabe porque mas a distensão gástrica torna o choque de díficil tratamento e
aumenta o risco de aspiração. Deve-se drená-lo sempre (SNG-Sonda Nasogástrica).
• Sondagem vesical:
• mede débito urinário, avalia presença de hematúria. Na presença de sangue uretral ou
próstata não-palpável em homem, não sondar.
Acesso vascular
Obter acesso vascular imediatamente por meio de 2 cateteres que devem ser curtos e
grossos preferencialmente em braço ou antebraço. Na impossibilidade da punção, dissecar veias
(membro superior ou safena) evitando-se danos arteriais e nervosos. Em crianças menores de 6
anos, em casos de inabilidade, utilizar punção óssea. Colher sangue para exames de rotina. Se
realizado acesso venoso central via subclávia ou jugular interna, obter Raio X de tórax em
seguida.
Reposição liquida inicial
Inicialmente dee ser usada solução eletrolítica isotônica que promove expansão
intravascular (transitória) por reposição das perdas que ocorreram para o interstício e
compartimento celular. Posteriormente, se necessário, sangue.
O ringer lactato é a primeira escolha e o soro fisiológico a segunda. As reposições à base
de soro fisiológico, devido aos grandes volumes, podem acarretar acidose hiperclorêmica que
se agravará ainda mais se a função renal estiver comprometida.
Preconiza-se para o adulto cerca de 2.000 ml e na criança cerca de 20 ml/kg de peso,
infundidos rapidamente e observando-se a resposta hemodinâmica. Pode-se utilizar a tabela
como guia para a reposição (3 ml de solução isotônica para cada ml de sangue perdido)
lembrando sempre dos fatores que podem interferir ou modificar as respostas esperadas.
Sempre avaliar a resposta à reposição inicial.
Avaliação da Reposição Volêmica e da Perfusão Orgânica
Generalidades
Os dados da manifestação clínica são os parâmetros para avaliação da reposição. Então,
regularização da frequência cardíaca, frequência respiratória, palidez, pele fria, pressão de
pulso, diurese. Pode-se incluir exames laboratoriais.
Débito urinário
Utilizar o débito urinário como um dos monitores da reposição. 50 ml/hora no adulto ou
1/2 a 1 ml/kg/ hora inclusive para crianças até 1 ano; abaixo de 1 ano e desejável 2 ml/kg/hora.
Débitos urinários inferiores sugerem reposição volêmica inadequada, sendo necessária a
complementação da reanimação e/ou outras medidas diagnósticas.
Equilíbrio ácido-base
Normalmente o paciente hipovolêmico cursa, no início, com alcalose respiratória
ocasionada pela taquipnéia e posteriormente evolui para acidose metabólica (no início é leve e
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não necessita tratamento). O choque prolongado ou profundo leva à acidose metabólica grave
provocada pelo metabolismo anaeróbio indicando reposição inadequada. Acidose metabólica
persistente em paciente normotérmico deve ser manejada com aumento da infusão líquida. Só
utilizar bicarbonato de sódio com pH abaixo de 7,2.
Resposta à Reposição Volêmica Inicial e as Decisões Terapêuticas
Generalidades : a resposta do doente à reposição volêmica inicial mostra o caminho dos
próximos passos da terapêutica. Aumentar, diminuir ou complementar a infusão de líquidos,
adição de sangue, novos exames, tomam por base a evolução ao tratamento inicial instituído
cujo padrão de resposta pode ser resumido na tabela a seguir (tabela 2):

Sangue com provas cruzadas, tipo específico e tipo O (vide tabela anterior).
É sempre preferível o uso de sangue, com todas provas cruzadas realizadas, procedimento
que normalmente exige 1 hora.
Sangue tipo específico (ABO e Rh) são encontrados na maioria de bancos de sangue. Aqui
a incompatibilidade a anticorpos menores pode ocorrer, mas justifica-se seu uso na presença de
choque grave cuja resposta a infusão líquida é transitória.
Na presença de sangramento profuso, exsanguinante e na indisponibilidade de sangue
específico, usa-se o tipo O e, se puder, Rh negativo.
Filtros de sangue
Utilizar filtros comerciais de transfusão sanguínea.
Aquecimento dos líquidos
Para prevenir hipotermia ou ajudar a reverter a já existente, infundir líquidos cristalóides
a 39 graus centígrados, utilizar cobertores e evitar exposição corporal. Não aquecer em
microondas as soluções contendo glicose, plasma e sangue. Vide hemoterapia, Capítulo 26, para
maiores informações.
Autotransfusão
Existem equipamentos disponíveis comercialmente para coleta estéril, anticoagulação e
retransfusão de sangue drenado utilizados principalmente em hemotórax volumoso. Outros
equipamentos com finalidades semelhantes, mais complexos podem ser encontrados
comercialmente.
Coagulopatia
Normalmente não é necessário a transfusão de plaquetas, crioprecipitado, plasma fresco
e fibrinogênio em atendimentos iniciais. A medida do tempo de protrombina, do tempo de
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tromboplastina parcial e a contagem de plaquetas são estudos de grande valia em algumas
situações especiais em portadores de coagulopatias ou uso de medicamentos anticoagulantes.
Estar alerta nos casos que cursam com hipotermia e necessitam de transfusões maciças, pois
pode ocorrer alterações dos fatores de coagulação e diluição planetária levando à coagulopatia.
Administração de cálcio
Reposição de cálcio deve ser baseada em dados laboratoriais.
Dispositivo Pneumático Antichoque — PASG (Pneumatic Antishock Garment)
Este equipamento de insuflação age, na extremidade inferior e abdômen, por compressão
causando aumento da resistência vascular periférica e da póscarga, elevando a pressão arterial.
Indicado em casos de transporte ou atendimento extra hospitalar para fraturas pélvicas
com hemorragia contínua e hipotensão e em traumas abdominais com grave hipovolemia em
pacientes que estão sendo removidos.
Está contraindicado seu uso no edema pulmonar, ruptura diafragmática conhecida
(impulsiona órgãos da cavidade abdominal para dentro da cavidade torácica) e em hemorragias
fora da área da ação do dispositivo como lesões de tórax, extremidades superiores, couro
cabeludo, face e pescoço.
Deve ser usado com conhecimento de seus efeitos deletérios no quadro clínico do choque
assim coma sua desinsuflação também requer manejo sequencial e protocolar.
Problemas no Diagnóstico e Tratamento do Choque
Equiparação da pressão arterial ao débito cardíaco
Não assumir que obrigatoriamente uma elevação da pressão arterial corresponde a um
aumento concomitante do débito cardíaco. Assim, um aumento da resistência periférica sem
aumento do débito cardíaco, por uso de drogas aumenta a pressão arterial mas não,
necessariamente, melhora a perfusão e a oxigenação tecidual.
Idade
Os idosos toleram mal a hipotensão, pois pode evoluir para complicações sérias como o
infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.
Atletas
Os atletas podem aumentar seu volume sanguíneo em 15 a 20%, elevar o débito cardíaco
em até seis (6) vezes, aumentar o volume da ejeção sistólica em ate 50% e baixar a frequência
cardíaca a 50 bpm. Por isso tudo, eles suportam perdas sanguíneas maiores sem grandes
alterações hemodinâmicas.
Medicamentos
Medicamentos como os bloqueadores beta adrenérgicos e os do cálcio podem alterar a
resposta hemodinâmica do paciente frente à hemorragia.
Hipotermia
Já comentado, porém deve ser enfatizado. Processo que junto com a hemorragia torna
difícil a reanimação com a infusão líquida e pode caminhar para coagulopatia. Levando-se em
conta isso, a temperatura é um bom indicador da eficácia da reanimação. Esofágica, vesical,
timpânica ou ainda a retal podem ser usadas. Em alguns casos, dependendo da evolução da
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reanimação deve-se "lançar mão" das infusões aquecidas tanto em tórax como em abdômen
não comprometido. Utilizar todos os dispositivos de aquecimento ambiental.
Marca-passo
Fica evidente que pacientes em uso de marca-passo, cuja frequência cardíaca é
determinada pelo dispositivo, alguns sinais precoces do choque hipovolêmico ficam
comprometidos.
Reavaliação da Prevenção de complicações
A hemorragia oculta ou não diagnosticada é a principal causa da resposta inadequada a
reposição volêmica.
O controle da PVC durante a reanimação tem seu valor relativo estabelecido. Para tanto,
o acesso venoso central deve ser providenciado (se já não o foi durante a busca de acesso
vascular por dissecção, com introdução de cateter longo). De melhor utilidade é a medida de
PVC, inicialmente baixa, que progressivamente se eleva, à medida da progressão da reanimação.
Valores altos podem significar problemas com o cateter, com o funcionamento cardíaco, com
excesso de volume, além de inúmeros outros. Buscar outras causas sempre que a reanimação
não oferecer o resultado planejado no início da infusão do líquidos.
Observação
É recomendável que todos participantes de equipes médicas envolvidas em atendimento
de traumatizados obtenham o título do ATLS.
Choque Séptico
Sepse significa uma resposta sistêmica desencadeada por uma infecção evidente. Esta
resposta sistêmica é denominada de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS), a qual
pode ser desencadeada não só por infecção, mas por outros processos que levam ao estímulo
da cascata inflamatória, como um paciente queimado, pancreatite e até mesmo neoplasia, e
ainda, doenças reumatológicas. Quando nos referimos à infecção, estamos afirmando que existe
a presença de organismos num local previamente estéril.
A SRIS é manifestada como temperatura axilar >38°C ou <36°C, frequência cardíaca >90
batimentos por minuto, frequência respiratória >20 batimentos por minuto ou pressão arterial
de dióxido de carbono (PaCO2) <32 mmHg (<4.3 kPa), contagem de leucócitos no sangue
>12.000 células/mm3 ou <4.000 células/mm3, ou >10 % de formas imaturas, também
denominadas de bastões.
A síndrome séptica diz respeito à sepse associada com a evidência de alteração da
perfusão orgânica e um dos seguintes estados: hipoxemia, níveis elevados de lactato, oligúria
ou alteração do nível de consciência. Já a sepse severa representa a sepse associada com
disfunção orgânica, hipoperfusão ou hipotensão. O choque séptico representa a sepse com
hipotensão mesmo depois de adequada reposição volêmica. A última definição é a do choque
séptico refratário, sendo aquele que persiste por mais de 1 hora sem resposta à reposição
volêmica e intervenção com drogas vasoativas.
A incidência anual e o número de óbitos relacionados à septicemia vem aumentando
progressivamente, embora a mortalidade relacionada à doença esteja diminuindo. A incidência
nos Estados Unidos da América (EUA) tem se aproximado de 240.4 casos por 100,000 habitantes.
A mortalidade provocada pela septicemia severa gira em torno de 28%, variando conforme o
estudo; é preciso determinar qual a gravidade de sepse para podermos predizer a mortalidade,
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a qual segue uma hierarquia muito bem definida de SRIS, sepse, sepse severa e choque séptico,
cujos níveis de mortalidade são representados por 7%, 16%, 25%, e 46%, respectivamente.
O atendimento do paciente em choque séptico deve seguir uma ordem de raciocínio e
algunsconceitos básicos, principalmente nas primeiras horas da identificação. Os critérios
diagnósticos e o estado do choque devem estar bem definidos.
Ressuscitação lnicial
Deve iniciar assim que o diagnóstico de sepse com hipoperfusão seja feito, antes mesmo
do doente ser encaminhado para a UTI, nas primeiras 6 horas. O volume necessário para a
reanimação vai depender da capacidade de atingir algumas metas, independendo do tipo de
fluido, cristalóide ou colóide. A vantagem do colóide parece se basear na menor necessidade de
volume para se atingir os parâmetros de ressuscitação adequada devido à menor distribuição
em relação ao cristalóide, o qual tende a produzir mais edema.
O objetivo desta reanimação é manter uma pressão venosa central (PVC) entre 8 a 12
mmHg, uma pressão arterial média (PAM) maior que 65 mmHg, um débito urinário maior que
0,5 ml/Kg/h e uma saturação venosa central (SVC) acima de 70%. Atingir estes objetivos em
menos de 6 horas significa uma redução na mortalidade em mais de 50%. Pacientes submetidos
à ventilação mecânica devem ter níveis de PVC entre 12 a 15 devido aumento na pressão
intratorácica. Se não houver sucesso inicial em manter uma SVC acima de 70% com a reposição
volêmica, pode-se realizar hemotransfusão, a fim de manter um hematócrito acima de 30% ou
a utilização de dobutamina em doses crescentes, sempre mantendo uma PAM > 65 mmHg.
Diagnóstico
Em todo paciente séptico devem ser colhidas culturas antes da terapêutica
antimicrobiana. Em geral, colhe-se 2 hemoculturas, sendo pelo menos uma delas percutânea e
a outra podendo ser de acesso vascular já instalado. Outras culturas deverão ser obtidas
conforme a indicação do quadro do paciente, como cultura de urinas, líquor, ferida, secreção
brônquica ou outras. A vantagem da coleta de hemocultura pelo acesso vascular é que se esta
cultura apresentar crescimento em tempo maior de 2 horas antes da hemocultura coletada
percutânea, indica que o acesso vascular pode ser a fonte de septicemia.
Além da pesquisa microbiana, deve-se realizar estudos de imagem, como Raio X de tórax
ou ultrassonografia de abdome, para auxílio no foco de septicemia quando há dúvida
diagnóstica. Apesar da importância de exames de imagem no diagnóstico, deve-se levar em
consideração o risco de transporte dos pacientes para os locais de exame, considerando a
utilização de exames à beira do leito como de eleição em pacientes graves.
Terapia Antimicrobiana
O tratamento com antibióticos não pode ultrapassar 1 hora após o reconhecimento de
sepse severa, muitas vezes iniciado junto com a ressuscitação volêmica. Quanto maior a demora
na utilização do antibiótico, maior a mortalidade. Devido a esse motivo, os servidos de
emergência e UTI devem ter a sua disposição os antimicrobianos de amplo espectro, mais
utilizados para se iniciar a primeira dose. A escolha antimicrobiana dependerá de muitos fatores,
como a doença de base, doenças associadas, histórico de uso antimicrobiano, infecção
nosocomial ou comunitária, critérios esses que vão além de escopo deste capítulo. Mesmo com
a terapia correta, nunca esquecer das infecções que necessitam de outro tratamento além do
antibiótico, como a drenagem de abscessos (abdominais, torácicos, articulares, colangite,
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pielonefrite), debridamentos de tecidos necróticos, retirada de dispositivos como prótese,
cateter, sondas ou tubos.
Vasopressores
Quando a terapia com volume falha em atingir os parâmetros mínimos mesmo com
hidratação vigorosa ou quando o volume infundido esta proporcionando sobrecarga sem
alguma vantagem, deve-se se iniciar drogas vasoativas, preferencialmente através de um acesso
venoso central. Essas drogas são necessárias não só para manter uma PAM adequada, mas sim
uma perfusão tecidual suficiente para os órgãos mais importantes. As drogas mais utilizadas no
choque séptico são a noradrenalina e a dopamina. Essas duas catecolaminas apresentam
diversas vantagens sobre a adrenalina ou fenilefrina (discutidas a seguir). A noradrenalina é a
catecolamina mais potente e a mais efetiva em reverter quadro de choque séptico, além de
menos efeitos adversos que a dopamina.
Em pacientes com baixo débito cardíaco apesar da reposição adequada de fluidos,
dobutamina pode ser usada para aumentar o débito cardíaco, sendo droga de primeira escolha
nestes casos, uma vez que a pressão de enchimento ventricular esteja normal e a PAM normal
ou elevada.
Corticóide
Recomenda-se em pacientes com choque séptico já com terapia vasopressora o uso de
hidrocortisona 200 a 300 mg ao dia devido a redução da mortalidade. Este fato foi verificado
pela existência de insuficiência adrenal relativa em alguns pacientes com choque séptico. A
insuficiência relativa da adrenal pode ser identificada pelo teste de estimulação com ACTH, o
qual define os pacientes com choque que respondem ao uso de corticóide. Como o exame não
está disponível facilmente e o resultado pode demorar, é sensato utilizar corticóide em todo
paciente com choque séptico em terapia vasopressora. A duração da terapia com corticóide não
está definida, podendo ser utilizada por 1 semana ou até recuperação do estado de choque e
sem o uso de drogas vasoativas. Considerando que o choque da insuficiência adrenal apresenta
componente mineralocorticóide mais importante, pode se utilizar a fludrocortisona, que
apresenta vantagem de não interferir com a imunidade. Na ausência de choque, o uso de
corticóide pode ser maléfico.
Proteína C Ativada Humana Recombinante
Uma das vias inflamatórias da sepse severa refere-se à ativação endotelial e agentes prócoagulantes, predominando estes no início do quadro séptico. A utilização de agentes
anticoagulantes sempre foi estudada com o intuito de diminuir a mortalidade e evolução para
CIVD. Dentre as medicações, uma delas, a proteína C ativada vem sendo largamente estudada
após demonstração de aumentar sobrevida em pacientes com sepse severa na presença de
disfunção orgânica. Conhecida como drotrecogina alfa ou Xigris® é recomendada em paciente
com risco de maior mortalidade, definidos polo APACHE II com escore igual ou maior que 25
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II), disfunção múltipla de órgão e sistemas
induzidos pela sepse, choque séptico ou SARA (Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto)
induzida pela sepse e sem contraindicações absolutas a medicação. Estudos do Xigris® na sepse
sem disfunção de órgão não aumentou a sobrevida.
Hemoderivados
Não existe um nível de hemoglobina considerado ótimo. O ideal é a quantidade de
hemoglobina que possa carrear oxigênio suficiente para os tecidos, a fim de manter uma oferta
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tecidual de oxigênio adequada. Em estudos controlados, níveis entre 7 e 9 g/dL são bem
tolerados em pacientes com sepse. E óbvio que um nível de 12 g/dL é melhor que 9 g/dL. Estudos
comparando mortalidade entre a manutenção de níveis de hemoglobina mais baixos evitandose transfusão de concentrado de hemáceas contra níveis de hemoglobina > 10 g/dL permitindose a transfusão a critério do Intensivista não demonstrou diferença na mortalidade. Apesar do
aumento da hemoglobina produzir um aumento óbvio da oferta de oxigênio, parece não haver
melhora no consumo do oxigênio. O uso de eritropoetina como agente estimulador na
produção/maturação hemática não se justifica na sepse por não apresentar alteração na
mortalidade.
O uso de plasma fresco só se justifica para correção de anormalidades na coagulação na
vigência de sangramento ou para procedimentos cirúrgicos. Concentrados de plaquetas estão
indicados quando contagem de plaquetas menor de 5.000 mm3 independente de sangramento,
entre 5.000 e 30.000/mm3 na vigência de sangramento, acima de 50.000 mm3 quando o
paciente for submetido à cirurgia.
Controle Glicêmico
Em pacientes com sepse severa o ideal é manter a glicemia menor que 150 mg/dL.
Trabalhos recentes têm demonstrado que o ideal seria manter a glicemia entre 80 e 110 mg/dL.
Para atingir essa meta é necessário realizar inicialmente de cada 30 a 60 minutos e 3 a 4 horas
quando o doente está mais estável. Associado ao controle rígido de glicemia deverá ser utilizada
a insulina em infusão contínua. Com este tipo de abordagem a hipoglicemia é frequente, porém,
obtém-se diminuição da mortalidade. Aliado ao controle estrito com insulina em infusão
contínua, dá-se preferencia à nutrição enteral contínua, o que permite o ajuste de insulina e
controle glicêmico mais fácil.
Ventilação Mecânica na SARA
Em pacientes com SARA associada à sepse deve-se evitar altos volumes correntes e
pressões de platô altas, tentando utilizar volumes de 6 ml/Kg de peso ideal como alvo, assim
como limitar a pressão de platô para máximo de 30 cm H2O. Essa estratégia de ventilação pode
se associar com a hipercapnia, a qual teoricamente tende a promover piora do choque por
vasodilatação e queda no pH tecidual. Porém, estudos têm demonstrado que os pacientes
toleram bem a hipercapnia até um certo nível, denominada então de hipercapnia permissiva. O
uso de altos valores de PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) nestes pacientes auxilia na
oxigenação para redução dos níveis de FiO2, evitando lesão pulmonar secundária a radicais
livres. Apesar disso, trabalhos recentes têm demonstrado não haver benefícios em altos níveis
de PEEP em relação a níveis mais baixos, desde que se mantenha um nível FiO2, suficiente para
atingir uma saturação de oxigênio entre 88 e 92%. Além dos parâmetros do ventilador, utilizar
manobras de recrutamento alveolar como pronação do paciente, aumento progressivo de PEEP
e outros, conforme protocolos de cada serviço. As manobras de recrutamento promovem
melhora da saturação de oxigênio sem alterar mortalidade.
Sedação e Analgesia
Devem ser utilizados protocolos de sedação com reavaliações diária dentro de uma escala
de sedação, fazendo a retirada da sedação para avaliar o nível de consciência e ajustar a nova
dose de sedação, seja em infusão contínua ou intermitente. Esta estratégia diminui o tempo de
ventilação mecânica, assim como o tempo de internamento e taxas de traqueostomias. Evita-se
o uso de bloqueadores neuromusculares pelo risco de manutenção do bloqueio em pacientes
com sepse, mesmo após descontinuação prolongada.
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Terapia de Substituição Renal
Em pacientes sem instabilidade hemodinâmica, o uso de hemodiálise contínua ou
intermitente não apresenta diferença. Já nos pacientes instáveis, a hemofiltração contínua
apresenta-se como de mais fácil manejo. Ainda não existem evidências ou benefícios na
utilização de hemodiálise contínua em choque séptico que não seja como terapia de substituição
renal.
Uso de Bicarbonato
Não existem vantagens na utilização de bicarbonato em pacientes com choque séptico e
pH 7,15. O mesmo não promove redução da mortalidade e melhoras no sistema cardiovascular
quando comparado com cloreto de sódio na mesma proporção de milequivalentes. Tem
indicação para melhora de ventilação durante a hipercapnia permissiva e promove redução da
carga de drogas vasoativas em pacientes com choque séptico com uso de vasopressores e pH
menor de 7,2. Não promove piora da acidose intracelular como a maioria dos trabalhos antigos
especulava, porém ainda não apresenta espaço definido na septicemia, sendo seu uso baseado
na experiência de cada serviço e profissional até que trabalhos de melhor evidência e com maior
número de pacientes sejam realizados.
Profilaxia da Trombose Venosa Profunda
O uso de baixas doses de heparina não fracionada ou de baixo peso molecular é indicado
para pacientes com sepse severa. Quando contraindicados, devem ser substituídos por
dispositivos profiláticos mecânicos.
Profilaxia de Ulceras de Estresse
Deve ser realizada em todos os pacientes com sepse severa. Os antagonistas de receptor
H2 são mais eficazes que o sucralfato. O uso de inibidores de bomba de prótons não se justifica
pela ausência de trabalhos comparativos com os antagonistas de receptor H2.
Choque Pirogenico
É um quadro clínico apresentado por alguns pacientes submetidos a infusões,
principalmente via endovenosa, mais comum de ocorrer com medicamentos, sangue, plasma,
trocas de soro, troca de equipo.
Então, nestas condições, sempre que um doente começar a apresentar:

• calafrios (arrepios de frio);
• tremores (abalos musculares);
• febre de início súbito (que pode não aparecer); - queda de pressão arterial ou choque.
PROTOCOLO

1.
Retirar todos equipos, frascos, etc. que estiverem conectados ao doente,
substituindo por outros, inclusive os de PVC e PAM.
2.

Avisar o médico.

3.
Ern casos de infusão endovenosa, proceder como protocolo para
hemoderivados e SPGV.
Observações
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• Alguns pacientes corn febre podem ter convulsões.
• A reação com o sangue deve-se a tipos diferentes (reação hemolítica).
• Às vezes, os causadores do choque pirogênico não são os medicamentos e sim as
substâncias que compõem os plásticos dos equipos, frascos, etc.
Choque Anafilático
Reações alérgicas com prurido intenso, vermelhidão no corpo, edemas (inchaços) ou
problemas respiratórios, muitas vezes acompanhados de choque (queda da pressão arterial),
são geralmente muito graves e necessitam de atendimento médico imediato.
É o quadro de anafilaxia que, quando acompanhado de choque, recebe o nome de choque
anafilático. Apresenta risco de morte e normalmente é medicado como abaixo:
Epinefrina (adrenalina), via subcutânea, na concentração 1: 1.000:

• adultos: 0,2 a 0.5 ml;
• crianças: 0,1 a 0,3 ml.
• Se o doente apresentar uma queda de pressão arterial, a epinefrina (adrenalina) é
utilizada por via intravenosa na concentração mais diluída: 1: 10.000.
• adultos: 0,3 a 0,5 ml, em aplicação lenta, durante 5 rninutos, repetindo a dose, se houver
necessidade, a cada 15 rninutos.

• crianças: 0,1 a 0,2 ml, em aplicação lenta, durante 5 minutos, repetindo a dose, se
houver necessidade, a cada 30 minutos.
• Além disso, medidas específicas de urgência (ventilação, intubação, traqueotomia)
podem ser necessárias para garantir a vide do doente.
Drogas Vasoativas
Noções básicas
O funcionamento celular depende de oferta de oxigênio e de nutrientes. A oferta de
oxigênio depende do débito cardíaco, pressão de perfusão tissular, fluxo tissular e conteúdo
arterial de oxigênio.
Na situação de estresse ocorre Centralização da Circulação, isto é, prioriza-se a oferta de
nutrientes e oxigênio para o pulmão, cérebro e coronárias.
O Débito Cardíaco (DC) é o volume de sangue impulsionado pelo coração por minuto. Ele
depende diretamente da frequência cardíaca (FC) e do volume sistêmico (VS), sendo este último
o volume de sangue que e impulsionado pelo coração a cada contração (DC = FC x VS).
O Volume Sistêmico depende da précarga (pressão e volume de enchimento), pós-carga
(resistência ao esvaziamento) e contratilidade (capacidade contrátil). Desta forma, podemos
concluir que vários fatores influenciam no débito cardíaco e, consequentemente, na oferta de
oxigênio e nutrientes aos tecidos.
A distribuição de oxigênio para os tecidos, assim como o consumo, podem ser calculados
indiretamente (Tabela 3). Por intermédio da aferição de parâmetros gasométricos colhidos de
sangue arterial e venoso, e medindo-se o débito cardíaco por meio de técnica mais invasiva com
a utilização de cateter central tipo Swan-Ganz, conforme técnica, teremos os dados para o
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cálculo correto de oferta e consumo de oxigênio. A finalidade primordial é manter um equilíbrio
entre o que é ofertado e o que é consumido, evitando desta forma, a disfunção de múltiplos
órgãos e sistemas.

Drogas vasoativas e os receptores adrenérgicos
Aplica-se o termo adrenérgico a um neurônio pré-sináptico que libera noradrenalina
como transmissor, e chama-se de receptor adrenérgico os receptores de adrenalina e
noradrenalina (divididos em 1, 2, 1 e 2). As principais drogas vasoativas são:
Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina, Dobutamina, Dopexamina, Isoproterenol,
Nitroprussiato de
Sódio,
Nitroglicerina, Amrinone, Milrinone.
Receptores alfa 1 adrenérgicos
Apresentam a função de constrição arteriolar (pele, rins e órgãos abdominais), aumenta
pressão arterial, perfusão cerebral e coronária.
Receptores alfa 2 adrenérgicos
São receptores pré-sinápticos que quando estimulados promovem feed-back negativo de
(noradrenalina) NOR nas terminações nervosas levando a vasodilatação.
Receptores beta 1 adrenérgicos
São responsáveis basicamente por aumentarem a contratilidade cardíaca.
Receptores beta 2 adrenérgicos
Promovem dilatação arteriolar, principalmente em nível muscular, além de
broncodilatação
eacentuar
os
efeitos cronotrópicos promovidos
pelos
receptores Beta 1.
Receptores dopa 1 (dopaminérgicos)
Fornecem vasodilatação arteriolar e inibe aldosterona e ADH (hormônio antidiurético).
Receptores dopa 2
Estão relacionados a alterações hormonais.
As drogas vasoativas são drogas que têm sua ação fisiológica induzida, mensurável e
podem ser divididas em:

• catecolaminas - Naturais – Noradrenalina, Adrenalina e Dopamina;
• Sintéticas – Isoprenalina, Dobutamina e Fenilefrina;
• vasodilatadoras - Nitroprussiato de Sódio, Nitratos, Nifedipina, Inibidoras da ECA;
• nao-digitálicas - Dopexamina, Amrinone e Milrinone.
Noradrenalina (NOR)
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A NOR aumenta o VS, diminuindo a taquicardia reflexa por meio de efeito vagal reflexo,
diminuindo FC. Aumenta a pressão arterial (PA) sistólica, diastólica e média. Promove
vasoconstrição renal, cutânea e esplâncnica, sendo que o fluxo renal é mantido, exceto quando
usada em altas doses por tempo prolongado. A meia-vida é de 2 a 3 minutos o que permite
ajustar a dose a cada 10 minutos. A NOR é pouco menos potente em receptor alfa que a
adrenalina, tem pouco efeito beta 2 e é equivalente à adrenalina na ação beta 1. (Tabela
seguinte)
Indicação:

• choque séptico (1ª escolha);
• outros choques como droga de resgate.
• Dose: 0.05 g/Kg/min 2 g/Kg/min
• 1 ampola = 4 mg

5 ampolas = 20 mg
5% ou Soro Fisiológico 0,9% = 40 g/mL

20 mg (5 ampolas) em 500 mL Soro Glicosado

• Exemplo: Paciente de 60 Kg 4,5 ml/h ate 180 ml/h
Adrenalina (ADR)
Em doses < 0,2 g/Kg/min tem efeito beta 1 e beta 2, diminuindo a pressão diastólica. Em
doses > 0,2 g/Kg/min tem efeito alfa 1 mais importante, aumentando a pressão diastólica, DC
e FC. O trabalho cardíaco é aumentado, mas a eficiência é ruim (relação trabalho e consumo de
oxigênio pelo miocárdio). Faz broncodilatação e vasoconstrição renal. Apresenta efeitos
hormonais mais pronunciados que a NOR; além de hiperglicemia, aumenta a renina, a lipólise e
diminui potássio, aldosterona e aminoácidos.
Apresenta meia-vida de 2 a 3 min, o que permite ajustar a dose a cada 10 minutos. Tem
as mesmas indicações que a NOR.
Indicação:

• choque séptico (3ª Escolha);
• outros choques como droga de resgate.
• Dose:
• 0,05 g/Kg/min a 2 g/Kg/min

1 ampola = 1 mg 20 ampolas = 20 mg
ampolas) em 500 mL Soro Glicosado 5% ou Soro Fisiológico 0,9% = 40 g/mL

20 mg (20

• Exemplo: Paciente de 60 Kg - 4,5 ml/h ate 180 ml/h.

Dopamina (DOPA)
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Seus efeitos são complexos e dose dependente. Tem efeitos dopaminérgicos (dopa 1),
beta 1 e 2, alfa 1.

• Os efeitos dopa 1 (1-3 g/Kg/min) levam a vasodilatação renal e esplâncnica, levando
ao aumento da diurese, não só pelo aumento da vasodilatação, mas também pela natriurese,
devido à inibição de ADH e aldosterona.
• Os efeitos beta (3-10 g/Kg/min) aumentam DC, FC e PA sistólica
(discreta).

• Os efeitos alfa (>10 µg/Kg/min) aumentam a pressão arterial de forma importante,
semelhante à noradrenalina. Estas doses (não-rígidas), dependem de outros fatores e devem
ser ajustadas conforme avaliação clínica e hemodinâmica do paciente, e a dose ajustada
conforme a resposta desejada.
A meia-vida de 2 a 3 minutos, permite o reajuste a cada 10 minutos.
Apesar de aumentar a diurese, não há "proteção" renal e nem mesmo reversão da
insuficiência renal aguda, mas continua-se indicando em casos de choque com insuficiência
renal, pelo efeito farmacológico de natriurese e aumento da taxa de filtração glomerular, o que
poderia tornar uma insuficiência renal oligúrica em não-oligúrica.
Considerando suas ações e a disponibilidade de Noradrenalina e Dobutamina, a
Dopamina não teria lugar em UTI, a não ser como droga de resgate em choque refratário. Tem
as mesmas indicações que a Noradrenalina e a Dobutamina.
Indicação:

• choque séptico (2ª escolha);
• outros choques como droga de resgate:
• choque cardiogênico (2ª escolha).
• Dose:
• 1 g/Kg/min a 3 g/Kg/min

dose dopa 1

• 3 µg/Kg/min a 10 g/Kg/min

dose beta 1 e 2 (manor)

• >10 g/Kg/min

dose alfa 1

• 1 ampola = 50 mg : . 10 ampolas = 500 mg

500 mg (10 ampolas) em

500 mL S. Glicosado 5% ou Soro Fisiológico 0,9 % = 1.000 g/mL - Exemplo:

• Paciente de 60 kg – 3,5 ml/h até 11 ml/h

dose dopa

• Paciente de 60 kg - 11 ml/h ate 36 ml/h dose beta
• Paciente de 60 kg - 36 ml/h

dose alfa

Isoprenalina
Apresenta efeitos beta 1 e 2 puros, aumentando DC e VS. Aumenta FC e PAS (Pressão
Arterial Sistólica) com diminuição da PAD (Pressão Arterial Diastólica). Potente vasodilatador
pulmonar e broncodilatador, por isso parar ou diminuir infusão quando sinais e sintomas
colaterais (FC e PA).
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Indicação:

• choque com baixo débito e RVS (Resistência Vascular Sistêmica) aumentada
(mesmo
da
Dobutamina), hipertensão
pulmonar
ou
broncoconstrição que justifique o sal uso (diminui perfusão coronárias devido a queda de PAD);

• casos de bradicardia ou torsades de pointes aguardando marcapasso.
• Dose: 0,05 g/Kg/min a 2 g/Kg/min
• 1 amp = 1 mg

10 amp = 10 mg : . 10 mg (10 amp) em 250 ml SG 5% ou SF 0,9%= 40

g/ml

• Exemplo: Paciente de 60 kg - 4.5 ml/h ate 180 ml/h.
Dobutamina
Droga com efeitos quase beta 1 exclusivos, se não fosse pelo discreto Beta 2, o qual pode
piorar uma hipotensão preexistente, principalmente em casos de choque hipovolêmico e
séptico (vasodilatação). No choque séptico ainda piora o efeito de "shunt" periférico (piora o
consumo de O2 - VO2), isto é, mantém uma relação boa de DO2 / NO2, mas. na realidade, a
pressão de fluxo capilar é baixa (dado não-aferido). Aumenta o DC e VS, sem alterar FC.
Indicação:

• choque com RVS aumentada, como no choque cardiogênico; - droga de resgate em
pacientes euvolêmicos.
• Doses:
• inicial - 1 g/Kg/min a 2 g/Kg/min.
• manutenção - 5 g/Kg/min a 10 g/Kg/min;
• diluição - 250 mg (1 ampola) em 250 mL SG 5% on SF 0.9% = 1.000 g/mL;
• Exemplo: Paciente de 60 Kg -3,5 ml/h até 36 ml/h.
Fenilefrina
Droga alfa agonista adrenérgica que age aumentando a atividade pressora com baixo
estímulo da FC e de arritmias.
Dopexamina
Catecolamina sintética com atividade B2 e B1 muito fraca, além de atividade de dopa 1
fraca. Com esse perfil farmacológico, apresenta capacidade de aumento do DC por redução do
pós-carga e aumento do fluxo renal.
A meia-vida é menor que as catecolaminas naturais, permitindo o ajuste de dose em
curtos espaços de tempo (1 minuto).
Indicação:

• choque com RVS (Resistência Vascular Sistêmica) aumentada, como o choque
cardiogênico. Doses: 0,5 g/Kg/min a 6 g/Kg/min

• 1 amp=50 mg e 10 amp=500 mg

Diluição 10 amp em 500 ml S.G. 5% ou S.F. 0,9%.

Nitroprussiato de sódio
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Existem muitas etiologias para o choque (falência circulatória), porém se baseiam em
apenas 3 mecanismos: a diminuição do volume circulante, diminuição do débito cardíaco e
diminuição da resistência vascular periférica.
Um estado de baixo débito com resistência aumentada ocorre no choque cardiogênico,
pode ocorrer em cirurgia cardíaca e pós-infarto agudo de miocárdio apesar de toda terapêutica
pressora. Apesar da pré-carga ser o fator mais importante para o DC, em casos de insuficiência
cardíaca, o DC fica muito dependente da resistência ao esvaziamento cardíaco. O estado de
baixo fluxo estimula receptores alfa, aumentando a resistência vascular periférica, sendo o uso
de vasodilatadores indicados nesses casos para diminuir a pressão de enchimento esquerdo e a
congestão pulmonar.
A diminuição da resistência vascular periférica diminui o trabalho cardíaco mais do que a
PA diastólica, melhorando a perfusão miocárdica. Apresenta efeito veno e arteriodilatador
devido aumento de óxido nítrico com relaxamento da musculatura lisa. Os efeitos são em
circulação pulmonar e sistêmica.
Meia vida de 1 minuto (ajustes cada 3 a 5 minutos).
Usar por até 72 horas, devido risco de intoxicação por cianetos (tiocianato) e trocar a
solução a cada 12 horas com equipo protetor de luz.
Indicação:

• emergências hipertensivas;
• choques com resistência vascular periférica aumentada ou com pressão de enchimento
ventricular elevada (hipervolemia e congestão pulmonar); - aneurisma dissecante de Ao.

• Dose: 1 g/Kg/min ate 5 g/Kg/min e titulada conforme necessário.
• 50 mg (1 ampola) em 250 mL SG 5% ou SF 0,9% = 200 g/mL
Exemplo: Paciente de 60 Kg - 18 ml/h ate 90 ml/h.

Nitratos

• São vasodilatadores preferencialmente venosos (agem também nas artérias). Diminuem
o tônus venoso reduzindo a pré-carga e o diâmetro ventricular, diminuindo a tensão da parede
ventricular e finalmente redução do Pós-carga.
• Útil na Insuficiência Cardíaca aguda sem hipotensão, com pressão capilar pulmonar
elevada e sinais clínicos de congestão pulmonar. Seu tempo de ação é curto.
• Uso SL ou EV.
Nifedipina
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• Atuam bloqueando os canais de cálcio, inibindo a contração da musculatura lisa dos
vasos (vasodilatação).
• Aumentam o transporte de O2 miocárdico por sua atividade vasodilatadora
coronariana.
• Indicados na Insuficiência Cioronariana (ICO) com discreta disfunção ventricular,
bradicardia sinusal, doença do nó sinusal e bloqueio ÁtrioVentricular.
• Tem vida média de cerca de 6 horas.
• V.O. e S.L
• Inibidoras da ECA
• São potentes hipotensores que agem no ciclo renina (rim), angiotensinogênio,
angiotensina I (ECA) e angiotensina II.
• Apresentações oral e endovenosa.
• Amrinone/Milrinone
• Aumentam o DC devido diminuição da RVS, corn pouca interfência na FC. É inibidor de
fosfodiestase que apresenta efeitos inotrópicos além de vasodilatador.
• Dose 5 a 10 g/Kg/min com bolo EV de 0,75 g/Kg de peso.
• Diluição 2 amp (200 g) em 250 ml de S.F. (800 g).
Parada Cardíaca
Introdução
Morte Cardíaca súbita é definida como uma parada cardíaca inesperada (que geralmente
leva morte biológica), ocorrendo dentro de 1 hora após o início dos sintomas.
A morte biológica é definida como a perda irreversível da capacidade de respirar e
sustentar os batimentos cardíacos. A parada cardíaca (PC) pode se apresentar de uma forma
súbita ou progressiva, por meio da falência múltipla de órgãos e sistemas.
Abordaremos aqui apenas a PC intrahospitalar.
Em aproximadamente 1/3 dos casos, a arritmia encontrada é a fibrilação ventricular; o
restante corresponde a assistolia e atividade elétrica sem pulso. Essa predominância de 2/3 é
justificada pela gravidade das doenças que levam a PC. Em 80% das PC a doença aterosclerótica
coronariana é a causa, sendo 10 % de cardiomiopatia e o restante por outras causas.
Manejo
O manejo destes pacientes deve seguir uma sequência para que atinja uma maior chance
de sobrevida, seguindo protocolos de atendimento básico e avançado, sendo os mais difundidos
o BLS (Basic Life Support) e o ACLS (Advanced Life Support). Em geral, o ACLS segue-se do BLS,
porém, se o paciente encontra-se já intubado e monitorizado quando ocorre a PC, podemos
pular alguns passos e proceder às medidas avançadas, como o uso de drogas e desfibrilação.
(Tabela FV/TV e Assistolia, página 280).
Ações da Enfermagem
BLS
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Deve-se, em uma suspeita de PC, conferir se o paciente realmente se encontra
inconsciente. Caso monitorizado, verificar a posição dos transdutores e eletrodos do monitor
cardíaco para não promover uma iatrogenia. Se já em ventilação mecânica, verificar se está
sendo eficaz ou há problemas com o respirador ou até mesmo a existência de pneumotórax que
exija outra abordagem.
Após verificar a real existência de uma PC, chama por ajuda e solicita o desfibrilador, caso
contrário não será possível realizar a reanimação de forma eficaz.
Verifique vias aéreas, se o paciente está ventilando, assim como se não existe algum corpo
estranho (boca). Caso negativo, proceder à ventilação com máscara e AMBU até a chegada do
desfibrilador. Assim que obtiver ventilação adequada, inicie massagem cardíaca externa
alternando com a ventilação em uma relação 5: 1 (5 massagens cardíacas para uma ventilação),
com frequência cardíaca entre 80 e 100 bpm (batimentos por minuto). Chegando o desfibrilador,
verifique o ritmo e siga os protocolos conforme o ritmo identificado.
Antes mesmo de iniciar o ACLS, se for encontrado o ritmo de fibrilação ventricular (FV) ou
taquicardia ventricular sem pulso (TV), deve-se proceder ao choque com o desfibrilador com
carga inicial de 200 J. Verifique o pulso e ritmo, se há sucesso, proceder aos passos conforme o
ritmo obtido e manter dados vitais estáveis. Caso não haja sucesso, proceder a novo choque
com 300 J e se continuar em FV ou TV, repetir com carga de 360 J.
ACLS
Caso os eventos do BLS não tenham sucesso, deve-se proceder ao ACLS. O primeiro passo
é a intubação endotraqueal (via aérea definitiva), verificar sua posição correta e iniciar
ventilação com AMBU, não necessitando mais sincronismo com a massagem cardíaca,
mantendo uma frequência respiratória entre 12 e 14 vezes por minuto. Busca-se um acesso
venoso e realiza-se a infusão de 40 U de vasopressina ou 1 mg de adrenalina. Se não houver
sucesso no acesso venoso, aplica-se a droga pelo tubo endotraqueal e aplicase 2,5 vezes a dose
indicada. Após isso, devemos prosseguir a identificação do ritmo e tratar a arritmia conforme os
protocolos. Deve ser observado que essa sequência serve para lembrar os eventos que devem
ser realizados no paciente em PC, porém, a ordem pode ser alterada conforme a situação
encontrada. Esta ordem torna o procedimento de reanimação mais efetivo na maioria das vezes.
Durante a infusão das drogas e o tratamento das arritmias, devemos buscar causas alternativas
para a PC. Quando não encontramos turgência (ingurgitamento) jugular, devemos pensar em
hipovolemia, hipóxia, hipercalemia, acidose, hipotermia e intoxicação exógena. Nos casos em
que há turgência jugular, pensar em tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo,
tromboembolismo pulmonar e trombose coronariana. Cada uma destas causas apresenta
tratamento específico que devem ser tentados caso a reanimação não tenha sucesso após todas
as manobras.
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1.1.9.4

Procedimentos Médicos: Neurologia

PROCEDIMENTO: Diagnóstico e Tratamento da Esclerose Múltipla
RESPONSÁVEL: Médico Neurologista
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIAS:
Pesquisa bibliográfica ampla nas bases de referências MEDLINE.
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:
A: Grandes ensaios clínicos aleatorizados e meta-análises.
B: Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.
C: Relatos e séries de casos clínicos.
D: Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.
OBJETIVOS:
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1760

Proposta Policlínica Regional

Fornecer orientações sobre o diagnóstico e tratamento da Esclerose Múltipla (EM).
INTRODUÇÃO
A EM é uma doença de caráter geralmente progressivo, em que a inflamação e
desmielinização da substância branca do sistema nervoso central resulta em vários sinais e
sintomas neurológicos. Após 10 anos do início dos sintomas, 50% dos pacientes poderão estar
inaptos para fazer atividades profissionais e mesmo as domésticas 1,2(D).
A evolução da EM é extremamente variável e imprevisível. Identificam-se dois cursos bem
distintos da EM: o primeiro se denomina curso
remitente/recorrente, mais comum no adulto jovem, onde os sintomas e sinais
neurológicos são transitórios, sendo imprevisível o momento e a característica do próximo
surto; e o segundo, denominado curso progressivo, no qual os sintomas e sinais neurológicos
instalados se intensificam, sem remissão sendo o quadro neurológico mais sistematizado,
geralmente com comprometimento motor (sistema piramidal e/ou cerebelar) e manifesta-se
mais frequente após os 40 anos2(D).
Em termos de frequência, o curso remitente é mais comum, sendo observado em
aproximadamente 85% dos pacientes 2,3(D).
A região sudeste do Brasil é aquela que apresenta o maior número de pacientes
diagnosticados. Em estudo realizado na população da capital do Estado de São Paulo, em julho
de 1997, obteve-se uma prevalência de 15 pacientes por 100 mil habitantes. Este resultado não
permite realizar estimativas de prevalências para outras regiões do país, pois é muito diversa a
composição étnica do Brasil4(B).
DIAGNÓSTICO
Para se estabelecer o diagnóstico da EM os critérios são clínicos. Utilizam-se as
informações da anamnese para caracterizar a presença dos surtos e o exame neurológico para
estabelecer correspondência entre os surtos e a estrutura do SNC lesada. As diferentes
classificações propostas distinguem um diagnóstico denominado definido, no qual se exige a
identificação de pelo menos dois surtos separados de pelo menos 1 mês, com sinais
neurológicos revelando duas lesões distintas, em diferentes níveis topográficos da substância
branca do SNC. As denominações prováveis e possíveis são reservadas a situações em que a
evolução em surtos pode estar presente, mas não há evidência clínica definida de lesões
distintas 3,5(D).
Recentemente, os critérios de diagnóstico passaram a contar com o auxílio laboratorial,
como exemplo os Critérios de Poser et al, de 1983. Esses critérios estão representados por
pesquisa de bandas oligoclonais nas imunoglobulinas do LCR, de estudo da imagem do encéfalo
e medula espinal por ressonância magnética. Estes exames permitem evidenciar a existência de
processo inflamatório no LCR e lesões em estruturas do SNC sem tradução clínica, permitindo
que as exigências para os critérios de diagnóstico definido venham a ser preenchidas. Quando o
diagnóstico se realiza com auxílio laboratorial recebe a denominação de EM laboratorialmente
definida5(D).
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS
O diagnóstico diferencial deve ser a conduta clínica mais importante e que precede a
confirmação da EM. Várias são as doenças que tem uma apresentação temporal e espacial de
seus sinais e sintomas:
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• Doenças desmielinizantes com padrão de evolução monofásico como a encefalomielite
aguda disseminada, a mielite transversa aguda e a neurite óptica; sendo que nesta última, em
aproximadamente dois terços dos pacientes, há infecção viral precedente;
• A mielinóse pontina e extrapontina, leucodistrofias (adrenoleucodistrofia), mielopatia
pós-radiação são exemplos de doenças crônicas que apesar de não terem caráter inflamatório,
lesam a mielina e podem apresentar evolução monofásica ou progressiva;

• As vasculites sistêmicas, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjöegren, doença de
Behçet e sarcoidose podem ter comportamento semelhante a EM, tanto no padrão temporal
como espacial dos sinais e sintomas neurológicos;

• Doença vascular cerebral como embolia de origem cardíaca em jovens, endocardite,
síndrome do anticorpo anti-cardiolipina e cadosil;
• Síndromes infecciosas como sífilis meningovascular, doença de Lyme, Sida, mielopatia
pelo HTLV-I;

• Síndromes paraneoplásicas, quando os sintomas neurológicos precedem o
aparecimento da neoplasia, apresentando anticorpos antineuronal (anticélula de Purkinje), antiYo na síndrome cerebelar subaguda; encefalite do troncocerebral, mielite, encefalomielite,
apresentando anticorpos anti-Hu e anticorpo antinúcleo neuronal (ANNA-2);
• Malformações venosas, encefálicas ou medulares, da transição occíptocervical
(malformação de Chiari);
• Processos expansivos encefálicos ou medulares, principalmente os de natureza benigna;
• Doenças carenciais como mielose funicular, que pode envolver tratos mielinizados da
medula, apresentando características progressivas simulando a esclerose múltipla progressiva
primária;

• A neurite óptica como sintoma inicial da esclerose múltipla tem como característica
fundamental a presença de dor ocular, principalmente à movimentação do olho, devendo ser
diferenciada de outras perdas oculares agudas que embora não apresentem dores, entram no
diagnóstico diferencial tais como: neuropatia óptica anterior isquêmica, neuropatia óptica
hereditária de Leber, coreoretinopatia serosa central, retinopatia associada à neoplasia (com
anticorpos anti-recoverina);

• Doenças degenerativas como paraplegias e ataxias hereditárias3, 6 (D).
TRATAMENTO
Apesar de ser considerada como uma doença autoimune, a resposta clínica aos
imunossupressores tem sido desapontadora. O controle da doença obtido com essas drogas
sempre foi insuficiente apesar de que alguns deles demonstram maior eficiência7(D).
A introdução recente de imunomoduladores como o interferon beta produziu diminuição
da frequência e severidade das recidivas e talvez da progressão da doença em pacientes
ambulatoriais, portadores da forma surto/remissão”: tanto o interferon beta 1a como o beta
1b diminuem a frequência dos surtos813(A).
O advento do acetato de glatiramer representou uma terapêutica que veio complementar
o conjunto dos imunomoduladores, sendo recomendado como fármaco também de primeira
opção no tratamento da esclerose múltipla ou como substituto para casos de falha do
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interferon, seja por ausência de resposta clínica, seja por efeitos adversos dos mesmos. Ensaios
clínicos descritos na literatura revelam um perfil de tolerância muito boa, sem evidências de
alterações laboratoriais específicas ou efeitos clínicos adversos14,15(A).
Na forma progressiva secundária da doença, forma evolutiva, concomitante ou sequencial
da forma surto/remissão, foi comprovada a eficácia parcial do interferon beta 1b16, 17 A).
Entretanto, na forma progressiva primária da doença as evidências da eficácia destes
tratamentos, em pequenas séries de casos e até a presente data, não há comprovação clínica
da eficiência terapêutica dos imunomoduladores 4(B)1,18(D).
Apesar de aproximadamente 20% dos pacientes apresentarem uma evolução favorável,
é recomendado iniciar o tratamento precoce em todos os casos que preencham os critérios que
serão abaixo citados.
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO TRATAMENTO:
As seguintes situações são requeridas, cumulativamente, como critérios de inclusão:

• Portador de Esclerose Múltipla definida clínica ou laboratorialmente pelos critérios de
Poser e colaboradores5(D);

• Idade entre 18 e 50 anos, no início do tratamento 9,11-13(A);
• Portadores de esclerose múltipla – forma definida clinicamente como
surto-remissão” ou progressiva secundária 11,12,14,16(A);

• Doença caracterizada como ativa: pela história clínica e ou por neuroimagem com
ressonância magnética 8,13,19(A);
• Ter apresentado pelo menos 2 surtos da doença antes do início do tratamento1,911,13(A);
• Apresentar pontuação na escala EDSS20(D) (escala de incapacidade para esclerose
múltipla) igual ou inferior a 6,5. Ter capacidade de deambular com ou sem ajuda11, 21,
22(A)18,20(D);
• Paciente ou familiar capaz de assegurar que a adesão ao tratamento será mantida e que
a monitorização dos efeitos adversos será adequadamente identificada tanto pela família como
pelo médico neurologista que prescreveu o imunomodulador18(D);

• Paciente foi avaliado por neurologista em Centro Especializado em
Esclerose Múltipla credenciado pelo Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em
Esclerose Múltipla (BCTRIMS) e pelo gestor estadual;

• Foram excluídas outras doenças que clinicamente possam se assemelhar a Esclerose
Múltipla, utilizando também o auxílio dos exames: ressonância magnética do neuro eixo e do
líquido cefalorraqueano3, 6(D).
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
Serão excluídos deste tratamento todos os pacientes que apresentarem pelo menos uma
das situações abaixo:

1.

Esclerose Múltipla – forma progressiva primária1 ,9-11,13,18(A);
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2.
Esclerose Múltipla – forma surto - remissão caracterizada como doença muito
avançada: com pontuação na escala EDSS 20(D) maior do que 6. 51,9-11,13,18(A);
3.
Pacientes do sexo feminino onde a possibilidade de concepção não pode ser
adequadamente controlada18, 24(A).
BENEFÍCIOS
(A)22,25(B)23(D):

ESPERADOS

COM

O

TRATAMENTO 9,12,16,19,21

• Melhora sintomática;
• Diminuição da frequência e severidade das recidivas; - Redução do número de
internações hospitalares.
APRESENTAÇÃO:
Existem 3
beta recombinante:

diferentes

produtos

disponíveis

contendo

1.

Interferon Beta – 1b – administração subcutânea13(A);

2.

Interferon Beta – 1a – administração subcutânea11(A);

3.

Interferon Beta – 1a – administração intramuscular10(A).

interferon

O IFN beta-Ia é a forma glicosilada e mais semelhante ao IFN humano e mais hidrossolúvel.
Estudo recente demonstrou a superioridade do IFN beta-Ib analisando a resposta de marcadores
plasmáticos da atividade do interferon25(B).
Entretanto, não há evidência de que estes achados se traduzam em superioridade
clínica13(A). Assim, adotamos a assertiva da eficácia clínica semelhante das diferentes formas
comerciais de interferon beta no tratamento da esclerose múltipla na forma
surto/remissão11,13,18,24, 26(A).
O acetato de glatiramer existe comercialmente na apresentação de ampolas de 20 mg
para injeção subcutânea, sendo esta a única via de administração. Não pode ser usada
intramuscular ou intravenosa14(A).
O crescente interesse pelo estudo da EM em nosso meio, a identificação de maior número
de casos, a criação de centros especializados de tratamento e as questões relacionadas à política
de distribuição dos novos medicamentos pelas Secretarias Estaduais de Saúde, levaram-nos a
criar o BCTRIMS (Brasilian Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis and
Neuroimunological Disorders). O BCTRIMS visa organizar e fomentar a interação entre os
pesquisadores de vários pontos do país, implementando estudos multicêntricos, assim como
traçar condutas baseadas nas evidências científicas disponíveis em relação ao diagnóstico e ao
tratamento18(D).
POSOLOGIA 9,16(A)22,25(B)18(D):
Formas de administração:
Os 3 esquemas terapêuticos utilizando interferon beta serão aceitos na seguinte forma:
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O interferon beta 1a é prescrito na dose de 11µg, subcutânea três vezes por semana. Será
aceita a continuação da prescrição nessa dosagem somente por mais 1 ano, a fim de facilitar o
ajuste de dose para 44µg, subcutânea três vezes por semana, dose atualmente preconizada,
seguindo cronograma estabelecido pelo médico assistente.
Acetato de Glatiramer deverá ser utilizado, da seguinte forma:

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO 18(D):
Não há critérios definitivos na literatura para decidir sobre a suspensão do tratamento,
exceto na vigência de efeitos adversos graves produzidos pelo interferon beta ou acetato de
glatiramer.
MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO 9,16,18(A):
Recomenda-se hemograma e provas de função hepática avaliados mensalmente nos
primeiros 6 meses e após, a critério clínico. O uso deve ser interrompido em caso de
aparecimento de efeitos colaterais graves.
Não há necessidade, em geral, de exame do líquido cefalorraqueano ou de neuroimagem
pela ressonância magnética para o acompanhamento clínico destes pacientes.
Leucopenia, alteração das enzimas hepáticas, hipersensibilidade e depressão são efeitos
potenciais dos imunomoduladores que, de acordo com seu médico assistente, deverá tomar a
conduta mais adequada 18,23(D).
TEMPO DE TRATAMENTO 18(D):
Indeterminado.
AS RECOMENDAÇÕES DO BCTRIMS
QUANTO AO USO DE IMUNOMODULADORES NA EM (D):

• Os imunomoduladores devem ser exclusivamente prescritos por neurologistas clínicos;
• Os imunomoduladores devem ser prescritos somente para os pacientes com EM
definido de acordo com os critérios diagnósticos de Poser e col.3(D);
• Os imunomoduladores só devem ser prescritos para pacientes com as formas remitenterecorrentes e progressivas secundárias.

• Não há indicação de seu uso nas formas primariamente progressivas;
• Os imunomoduladores só devem ser prescritos para pacientes com EDSS igual ou
inferior a 6.5;
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• O tratamento deve ser iniciado com doses mínimas preconizadas, mas que podem ser
ajustadas, se necessário, durante a evolução;
• Não há imunomodulador de escolha no tratamento, podendo haver substituições no
seu curso;
• Não há contra-indicação da associação de imunomoduladores a corticosteróides e/ou
imunossupressores;
• O uso de imunomoduladores deve ser interrompido em caso de efeitos colaterais
graves;

• O uso de imunomoduladores deve ser monitorado com hemograma e provas de função
hepática, não havendo necessidade de RNM ou LCR na monitoração;

• Os imunomoduladores estão contra-indicados em mulheres grávidas e apenas devem
ser prescritos para mulheres em idade reprodutiva que estejam em uso de métodos
contraceptivos seguros;
• O tempo de tratamento ainda é indeterminado;
• Estas recomendações serão revistas e modificadas quando novas evidências e condutas
se tornarem normas aceitas na literatura.
CENTROS DE REFERÊNCIA 23(D):
Recomenda-se a criação de centros de referência a serem cadastrados e credenciados
pelo BCTRIMS, para avaliação do diagnóstico e quantificação da disfunção dos pacientes. Este
trabalho será realizado por neurologistas clínicos nesses centros de referência, cuja aferição será
considerada como indispensável para a liberação dos medicamentos. O seguimento do paciente
deverá ser feito pelo seu médico assistente de origem, não havendo assim quebra nesse
relacionamento. A ele compete a identificação dos efeitos colaterais e conduzir o esquema
terapêutico, nas nuanças individuais, assim como a associação de medicamentos. Compete ao
médico assistente apresentar ao paciente os riscos da terapêutica imunomoduladora e
conjuntamente assinar o termo de consentimento informado, de acordo com a exigência do SAS
do Ministério da Saúde23(D).
PROCEDIMENTO: Hanseníase: Diagnóstico e Tratamento da Neuropatia
RESPONSÁVEL: Médico Neurologista
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIAS:
Esta publicação buscou incorporar as melhores bases de dados disponíveis à época de sua
execução. No entanto, estes dados devem ser interpretados cuidadosamente, os resultados de
estudos futuros podem levar às alterações nas conclusões ou recomendações sugeridas por este
documento. Foram utilizados principalmente das bases de dados MEDLINE (U.S. National Library
of Medicine) e LILA CS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), manuais
e documentos do Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Mundial de Saúde, teses e
livros de textos relacionados ao assunto.
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:
A: Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência.
B: Estudos experimentais e observacionais de menor consistência.
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C: Relatos de casos (estudos não controlados).
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou
modelos animais.
OBJETIVOS:

1.
Estas diretrizes destinam-se à abordagem prática e atualizada dos estados
reacionais da hanseníase.
2.
Estabelecer terapêutica adequada ao paciente para minimizar os danos
decorrentes das reações hansênicas e os efeitos colaterais dos fármacos empregados para o
controle da reação.
CONFLITO DE INTERESSE:
Nenhum conflito de interesse declarado.
INTRODUÇÃO
Os avanços na terapêutica da hanseníase e a implementação de novas estratégias na
condução dos programas de controle reduziram drasticamente sua prevalência em todo o
mundo1(D). Entretanto, o comprometimento da função neural continua a ser um problema que
requer atenção cuidadosa, tanto com o objetivo de se evitar ou minimizar a sua progressão,
como para prevenir suas sequelas, as deficiências sensitivas ou sensitivo-motoras e as
incapacidades e deformidades que podem resultar desse comprometimento neural2(B)3(D).
O comprometimento do sistema nervoso periférico antes, durante e mesmo após o
término do tratamento, ou seja, a alta da medicação específica (poliquimioterapia), é
responsável pela maioria das deficiências e deformidades associadas à hanseníase4(C).
Na evolução da hanseníase, os nervos periféricos podem ser acometidos em número e
gravidade variável, de acordo com a resposta imunocelular inerente a cada paciente5(D).
Episódios reacionais podem levar a um agravamento do processo inflamatório do nervo
e, consequentemente, da função neural.
Por esses e outros fatores, faz-se necessário padronizar uma definição mais clara sobre as
características da neuropatia da doença de Hansen, dos métodos diagnósticos disponíveis e de
uma conduta terapêutica acessível e praticável.
DEFINIÇÃO
A neuropatia da hanseníase resulta, principalmente, de um processo inflamatório dos
nervos periféricos, cuja intensidade, extensão e distribuição dependem da forma clínica, da fase
evolutiva da doença e dos fenômenos de agudização durante os episódios reacionais, ou seja, a
reação tipo 1 ou reação reversa (RR) e a reação tipo 2 ou o eritema nodoso hansênico (ENH),
que é uma manifestação clínica da reação tipo 26,7(D), podendo acometer ramos cutâneos ou
o tronco do nervo, de maneira isolada mononeuropatia) ou múltipla (mononeuropatia múltipla).
Estes episódios reacionais envolvendo os nervos são clinicamente conhecidos como neurites.
Entre os outros mecanismos de lesão do sistema nervoso periférico na hanseníase deve ser
considerado um outro fator agravante, de natureza extrínseca, qual seja, a compressão e o
aprisionamento do nervo edemaciado por estruturas anatômicas vizinhas.
QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO
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Na hanseníase, há o acometimento de fibras autonômicas, sensitivas e motoras. Entre as
manifestações autonômicas, destaca-se a perda da sudorese, resultando em pele ressecada. O
acometimento das fibras cutâneas resulta na perda da sensibilidade à dor, ao frio, ao calor e,
mais tardiamente, também ao tato8(C). Quando há lesão do tronco dos nervos periféricos, há
acometimento sensitivo, autonômico e motor no território do(s) nervo(s) afetado(s), resultando
em perda de todas as formas de sensibilidade (dor, frio, calor, tato, parestesia e posição
segmentar) e de paresia, paralisia e atrofia muscular9(C)10 (B).
A neuropatia inflamatória (neurite) pode ser aguda ou crônica11(D)12(B). As neurites
agudas se apresentam de forma abrupta, com quadro objetivo de hipersensibilidade à palpação,
dor intensa, espontânea ou desencadeada pela palpação13(B). Com frequência, as estruturas
neurais desenvolvem edema, resultando em espessamento dos nervos, com alterações da
função sensitiva ou sensitivo-motora, que podem ser reversíveis se houver controle do
edema6(D). Já as neurites crônicas se caracterizam por um início insidioso e lentamente
progressivo, apresentando, inicialmente, apenas leves alterações sensitivas, progredindo com
alterações sensitivo-motoras e com sintomatologia dolorosa variável. A neuropatia não
dolorosa, conhecida como neurite silenciosa”, se caracteriza por alteração da função sensitiva
ou sensitivomotora na ausência de fenômenos álgicos.
O acometimento nervoso aumenta com a evolução da doença, com a idade do paciente
e é maior nas formas multibacilares14(C).
A presença ou ausência de dor é outro aspecto notável da neuropatia da hanseníase. A
dor da neuropatia (neuralgia) pode ocorrer durante o processo inflamatório, associado ou não
à compressão neural, ou então decorrer de sequela da neurite (dor neuropática)15(D). A
distinção entre as duas situações é importante, pois implica em tratamentos particularizados. A
dor pode ainda ser espontânea ou ser desencadeada pela palpação ou percussão do nervo (sinal
de Tinel). Sensações desagradáveis podem estar presentes na ausência do estímulo (parestesias)
e, ocasionalmente, distúrbios na percepção das sensações (disestesias) são também
encontrados.
O exame físico destes pacientes deve incluir:

a.

palpação dos troncos nervosos, particularmente do nervo ulnar, no túnel
epitrócleoolecraniano; do mediano, na face anterior do punho, na entrada do túnel do carpo;
do tibial posterior, no túnel do tarso e do fibular, no joelho, abaixo da cabeça da fíbula até a
fossa poplítea16(B). Avalia-se a forma, a consistência, e o volume do espessamento do
nervo17(D), e a mobilidade do nervo durante o movimento articular;

b.
o mapeamento sensitivo do tato cutâneo, utilizando-se o conjunto de
monofilamentos de náilon de Semmes – Weinstein nos territórios específicos dos troncos
nervosos das mãos e pés, recomendado para o programa de controle da hanseníase18,19(D).
Estudos demonstraram que este instrumento é útil para detectar e quantificar a perda
sensorial20-22(D), permitindo avaliar resultados em seis níveis funcionais: sensibilidade normal,
sensibilidade diminuída, sensibilidade protetora diminuída, perda da sensibilidade protetora,
sensação de pressão profunda e perda da sensação de pressão profunda18(D);
c.
o teste manual de força dos músculos dos membros superiores e inferiores mais
frequentemente acometidos, recomendado pelo programa de controle da hanseníase18,19(D).
Este método é utilizado para o diagnóstico de lesões nervosas periféricas23(D), embora sua
confiabilidade esteja na dependência da habilidade e conhecimento do examinador22(D).
Recomenda-se adotar o critério de graduação da força muscular de zero a cinco18(D).
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1768

Proposta Policlínica Regional

Os resultados dos exames devem ser analisados em seu conjunto. No que se refere à
ocorrência de dor neural, perda da sensibilidade e da força muscular nas mãos e pés, os critérios
para suspeitar de e/ou confirmar alterações da função neural são24(D):
1. NO DIAGNÓSTICO:
A presença de dor no trajeto do nervo e/ou história de alteração da sensibilidade e/ou da
força muscular, num período menor ou igual a 12 meses, comprovados no momento da
avaliação, deverão ser tratados como caso de neurite;
Quando na avaliação o paciente não sentir o toque do monofilamento igual ou maior que
dois gramas, em dois territórios específicos de um mesmo nervo.
2. EM TRATAMENTO E APÓS ALTA:
A presença de dor aguda no trajeto do nervo e/ou diminuição ou perda da sensibilidade
e/ou força muscular em comparação à última avaliação;
É considerada alteração da sensibilidade, a alteração em dois pontos do trajeto de um
mesmo nervo em comparação à avaliação anterior.
As formas das neuropatias da hanseníase devem ser caracterizadas segundo o tempo de
evolução, o tipo de reação e a sintomatologia álgica:

1.

TEMPO DE EVOLUÇÃO:

• Agudas e subagudas, com menos de três meses de evolução (neurites); - Crônicas, com
mais de três meses de evolução.
2.

TIPO DE REAÇÃO:

• Tipo 1 ou reação reversa (RR);
• Tipo 2 ou de eritema nodoso hansênico (ENH).
3.

SINTOMATOLOGIA ÁLGICA:

• Dor aguda ou crônica, incluindo aquela da sequela da neurite (dor neuropática);
• Neuropatia silenciosa ( neurite silenciosa”).
Diagnosticada a hanseníase, a neuropatia está sempre presente. Independentemente da
presença de queixas, todos os pacientes devem obrigatoriamente ser submetidos a avaliação e
monitoramento da função neural, durante o tratamento e mesmo após o término da
poliquimioterapia4(C).
TRATAMENTO DAS NEURITES (NEUROPATIAS AGUDAS E SUBAGUDAS) TRATAMENTO
CLÍNICO
O tratamento procura controlar as alterações imunoinflamatórias dos episódios
reacionais e evitar as deficiências físicas decorrentes do dano neural. Os episódios reacionais
podem apresentar suas manifestações cutâneas e sistêmicas acompanhadas de neurite. O
quadro reacional também pode manifestar-se somente com alterações neurais, configurando
um quadro de neurite(s) isolada(s)25,26(C)27(D).
A neurite silenciosa

é

um

quadro

sem

sintomatologia

dolorosa.

Frequentemente, o seu diagnóstico, pela própria característica de quadro sem dor, é
subavaliado. Recomenda-se, portanto, o acompanhamento sequencial e repetitivo da
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sensibilidade e função motora em todos os pacientes com hanseníase, a fim de se detectar e
tratar precocemente a neurite silenciosa, na tentativa de evitar as deficiências físicas27(D).
No tratamento das neurites, as drogas preconizadas são os corticosteróides e a
prednisona é a mais usada, na dose de 1 a 2 mg/kg/dia, de acordo com a avaliação clínica da
sintomatologia e da gravidade do quadro19,28(D)29(C). Esta dose deve ser mantida até a
regressão dos sinais e sintomas, quando então pode ser reduzida em 5 mg a cada duas ou três
semanas, até chegar a 20 mg. Essa dosagem pode ser mantida por alguns meses, enquanto
ocorre a melhora gradual, com recuperação da função neural.
Um número importante de deficiências pode se instalar nos pacientes com quadro de
ENH. Os profissionais de saúde devem avaliar o acometimento neural nestes casos. Todos os
pacientes com reação tipo 2 devem ter seus nervos periféricos examinados e, se for o caso,
prontamente tratados com corticosteróides. A talidomida é indicada no controle do ENH com
lesões de pele e articulares e pode ser usada no comprometimento neurológico quando da
diminuição das doses de corticosteróides19(D).
O diagnóstico e tratamento dos quadros de neurites devem ser precoces, pois estes
constituem os principais fatores para a prevenção das deficiências e deformidades em
hanseníase. Existe estudo mostrando que neurites com menos de seis meses de evolução
respondem melhor à corticoterapia10(B).Tem-se sugerido regimes de corticoterapia com doses
mais altas em períodos mais curtos30(D).
Habitualmente, o uso do corticosteróides é feito por via oral. Pode-se, todavia, optar pelo
uso intravenoso da metilprednisolona, na dose de 1 g por dia, conhecida como pulsoterapia,
usada em outras neuropatias inflamatórias, como as vasculíticas11(D). Aconselha-se que este
procedimento seja realizado em centros especializados, com o paciente hospitalizado ou em
sistema de Policlínica-dia e monitorado. Está indicado para pacientes com quadro neurológico
de difícil controle e/ou com sintomas muito intensos31(D). Em casos nos quais os pacientes
estão em uso crônico de corticosteróides orais, sem melhora, adota-se aumento significativo da
dose oral ou a pulsoterapia com metilprednisolona.
Esta estaria associada à resposta mais rápida32(B). Pode-se usar a dose de 1g/dia de
metilprednisolona, durante três dias consecutivos, com reforços mensais de 1g/dia, em dia
único. Em tais casos, visando a prevenção dos efeitos colaterais, relativos à parada abrupta do
uso de altas doses de corticosteróides, pode-se utilizar doses progressivamente mais baixas de
prednisona, durante 9 a 12 dias (30 mg por via oral, durante três dias; após, 15 mg por mais três
dias; após, 5 mg por mais três dias; 2,5 mg por mais três dias e interrupção). Entre o 12º e o 30º
dia pós-pulsoterapia, considera-se que essa continua sendo efetiva33(C).
Paciente com dor não controlada e/ou crônica
O tratamento da neuropatia deve contemplar o tratamento da dor neuropática 34,35(D),
requerendo a identificação do seu mecanismo gerador para definílo15(D). As prescrições devem
ser adaptadas às necessidades de cada caso e a administração realizada regularmente e não sob
demanda. A preferência deve ser dada aos medicamentos de fácil aquisição e prescritos em
escala crescente de potência36(C)37(D).
Nas dores persistentes, em pacientes com quadro sensitivo e motor normal ou sem piora,
o tratamento da dor é feito exclusivamente com antidepressivos tricíclicos (amitriptilina38(B),
nortriptilina, imipramina, clomipramina), neurolépticos (clorpromazina, levomepromazina), e
ou
anticonvulsivantes
(carbamazepina39(C),
gabapentina40,41(A),
topiramato,
oxicarbamazepina) - (Quadros 1,2 e 3)15(D). Tais medicamentos são exclusivamente analgésicos
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de ação central, ou seja, não promovem a recuperação da função neural (sensibilidade e
motricidade). Em qualquer dos casos mencionados é necessário monitorar a função neural, pois
pode haver piora da sensibilidade e/ ou da força muscular42(D). Em tal situação ou na ausência
de melhora, o paciente deve ser encaminhado aos centros de referência para avaliação de
indicação cirúrgica.
Associado ao tratamento da neurite, deve-se orientar repouso da articulação próxima ao
nervo comprometido e iniciar a prevenção de complicações secundárias, por meio de
intervenções fisioterápicas.
TRATAMENTO CIRÚRGICO
O tratamento cirúrgico de neurites é um componente coadjuvante na abordagem deste
problema. Sabe-se que um dos fatores importantes na produção da neuropatia é a compressão
intra e extraneural. Desta forma, a finalidade da cirurgia deve ser reduzir ou eliminar a
compressão42(D). O edema e a compressão intraneural respondem bem ao tratamento com
corticóides, mas a presença de estruturas anatômicas constritivas próximas ao nervo sugere a
necessidade de sua liberação para uma melhor solução do problema de neurite que o paciente
apresenta. Esta é uma das principais razões para que a atenção cirúrgica seja levada em
consideração na atenção global desse problema43(B).

As indicações para o tratamento cirúrgico podem ser:

a.

Abscesso de nervo

b.
Quando presente ou existindo forte suspeita de sua presença, a drenagem
cirúrgica está indicada44(D);
c.
Paciente com neuropatia que não responde ao tratamento clínico adequado
para neurite dentro de quatro semanas.
d.
Nestes casos, é fundamental ter uma avaliação funcional inicial e em intervalos
regulares (sensitiva, motora e, se possível, eletrofisiológica) para subsidiar a decisão. Se o
paciente já foi tratado com dose adequada de corticosteróide e com talas e, mesmo assim, a
função nervosa não tiver sido recuperada ou piorar em quatro semanas, a possibilidade de
cirurgia deve ser fortemente considerada43(B)45,46(C);
e.

Paciente com neuropatia (neurites) subentrante
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f.Estes são casos que respondem bem ao tratamento com corticosteróide mas, logo que
a dose seja reduzida ou totalmente retirada, a fase aguda recrudesce. Após três episódios de
agravamento, está indicada a cirurgia. Novamente, o monitoramento da função neural é
fundamental, mais do que o sintoma de dor. Lembrar que um nervo destruído raramente
dói47(D);
g.

Neurite do nervo tibial posterior

h.

Geralmente, a neurite neste nervo é silenciosa e não responde bem ao
tratamento com corticosteróide. A indicação de neurólise neste nervo deve ser feita de acordo
com os padrões já discutidos. No entanto, estudos têm demonstrado que frequentemente esta
cirurgia auxilia na prevenção da ocorrência de úlceras plantares, assim como no próprio
tratamento dessas úlceras48,49(C). Por esta razão, sua indicação não segue critérios rígidos,
podendo ser indicada como intervenção preventiva em casos que apresentem sinais e sintomas
mínimos e iniciais de lesão do nervo até como intervenção terapêutica nos casos com sinais e
sintomas de lesão plenamente estabelecida.
PROCEDIMENTO: Tratamento da Fase Aguda do Acidente Vascular Cerebral
RESPONSÁVEL: Médico Neurologista
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIAS:
A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, que é o Grupo de Trabalho em
patologia vascular cerebral da Academia Brasileira de Neurologia, constituiu um Comitê Ad Hoc”
para estabelecer um consenso no tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral (AVC).
Para tanto, procurou encontrar respaldo na literatura médica mundial, bem como na
experiência pessoal dos relatores, sem esquecer a realidade dos recursos colocados à disposição
no Brasil. Sempre que possível, procurou-se alicerçar as conclusões quanto à escolha de
determinada conduta, nos parâmetros recomendados pelo Stroke Council” publicado em
19941.
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:

a.

A: Grandes ensaios clínicos aleatorizados e meta-análises.

b.

B: Estudos clínicos e observacionais bem desenhados.

c.

C: Relatos e séries de casos clínicos.

d.

D: Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.

OBJETIVOS:
Elaborar recomendações para uso dos profissionais da área médica.
PROCEDIMENTOS:
Apresentados em diferentes itens comumente abordados no tratamento destes doentes.
AVC: UMA URGÊNCIA NEUROLÓGICA
Estatísticas recentes mostram que no Brasil o acidente vascular cerebral (AVC) é a
primeira causa de óbito2(D). Em suas diversas formas de apresentação, os AVC constituem uma
emergência neurológica 3,4(D). A perda de tempo para a abordagem destes pacientes significa
uma pior evolução1-6(D).
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O AVC, portanto, é uma emergência médica e deve ser conduzido prontamente, por
equipe médica coordenada por neurologista clínico.
Recomendando-se o desenvolvimento de Unidades de AVC” 1,3,4(D) em todos os centros
hospitalares habituados ao atendimento a pacientes com esta doença, onde estes doentes
deverão ser internados.
A INVESTIGAÇÃO NA FASE AGUDA DO AVC
A tomografia computadorizada do crânio (TC) tem sido o exame de imagem
recomendado, devendo ser realizada o mais rapidamente possível3,7,8(D). Deve ser repetida
em 24 – 48h nos casos em que não sejam evidenciadas alterações no exame inicial ou de
evolução insatisfatória7(D). A ressonância magnética encefálica (RM) com espectroscopia, ou
ponderada para perfusão ou difusão pode ser realizada; apresenta positividade maior que da TC
nas primeiras 24 horas para AVC isquêmico (AVCI), especialmente no território vértebrobasilar7-9(D). Para início da investigação etiológica recomenda-se a realização do ultrassom
doppler de carótidas e vertebrais10,11 (D), avaliação cardíaca com eletrocardiograma,
radiografia de tórax e ecocardiograma com doppler transtorácico ou transesofágico10,12(B),
devendo ser realizado antes da alta hospitalar.
A angiografia cerebral deve ser realizada nos casos de HSA ou acidente vascular cerebral
hemorrágico (AVCH) de etiologia desconhecida. Outros exames de imagem podem ser
realizados conforme a necessidade, incluindo a angioressonância, o doppler transcraniano e o
SPECT ( single photon emission computed tomography”)11,13,14(D).
O exame do líquido cefalorraquiano (LCR) está indicado nos casos de suspeita de
hemorragia subaracnóidea (HSA) com TC negativa e de vasculites inflamatórias ou
infecciosas15(D).
Recomenda-se realizar em caráter de emergência os seguintes exames sanguíneos
2,3,10,16(D): hemograma, glicose, creatinina, uréia, eletrólitos, gasometria arterial,
coagulograma e, antes da alta hospitalar, frente a suspeita de trombose, a dosagem do
colesterol total e frações, triglicérides e fibrinogênio. Recomenda-se também reações
sorológicas para a doença de chagas e sífilis.
Nos casos de AVCI em jovem ou sem etiologia definida, recomenda-se
screening” completo para processos autoimunes, arterites, distúrbios da coagulação,
perfil genético,
malformação e
dosagem
de
homocisteína2,3,16(D).
CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL
Embora a hipertensão arterial (HA) ocorra frequentemente na fase aguda do acidente
vascular cerebral (AVC) isquêmico, sendo encontrada em 50% a 80% dos pacientes, muita
controvérsia existe no tocante ao seu manejo3,10,17-19(D). Tem sido descrita deterioração
neurológica com o uso de agentes anti-hipertensivos. Recomenda-se nenhum ou mínimo
tratamento inicial da HA leve a moderada na fase aguda do AVC isquêmico, com a ressalva de
que não existem estudos randomizados que permitam firmar definitivamente tal conduta(D).
Em casos de HA grave (PA sistólica > 220 mmHg ou PA diastólica > 120 mmHg ou PA média
> 130 mmHg, sendo esta calculada somando-se a PA sistólica ao dobro da PA diastólica e
dividindo-se por três), a sua redução deve ser feita de maneira bastante cautelosa, visto que
pode ocorrer piora do quadro neurológico em consequência de resposta hipotensora excessiva.
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Beta-bloqueadores por via intravenosa (metoprolol) e nitroprussiato de sódio em infusão
contínua são as drogas de eleição. A utilização precoce de drogas antihipertensivas parenterais
também está indicada quando a HA se associa à insuficiência renal secundária à hipertensão
acelerada, dissecção da aorta torácica, infarto agudo do miocárdio ou transformação
hemorrágica do infarto cerebral 1,3,19(D). A terapêutica por via oral também pode ser utilizada,
dando-se preferência aos inibidores da enzima conversora da angiotensina e betabloqueadores.
Drogas que possam causar queda brusca e imprevisível da pressão arterial tais como os
bloqueadores de canais de cálcio por via sublingual e os diuréticos de alça, devem ser evitados
(D).
A aprovação do uso de ativador do plasminogênio tissular recombinante (rtPA) para o
tratamento do AVC isquêmico agudo trouxe como consequência um fator complicador no
manejo da PA, pois nesta situação a PA deve ser igual ou menor a 185x110 mmHg18(D). Se a PA
sistólica estiver entre 185 e 230 mmHg ou a PA diastólica entre 105 e 120 mmHg, deve-se
administrar o metoprolol na dose de 5 mg por via intravenosa em 2 a 3 minutos. Tal dose pode
ser repetida a cada 10-20 minutos até o máximo de 20 mg. Se a PA sistólica estiver acima de 230
mmHg ou a PA diastólica entre 121 e 140 mmHg, é indicada a administração metoprolol da
mesma forma. Se não ocorrer resposta satisfatória, pode-se utilizar nitroprussiato de sódio (0,5
a 1,0 µg/kg/minuto), titulando-se a dose para manter uma redução de 20 % da PA diastólica. Se
a PA diastólica estiver acima de 140 mmHg, nitroprussiato de sódio deve ser a droga de primeira
escolha. A PA deve ser monitorizada a cada 15 minutos durante o tratamento anti-hipertensivo,
observando-se cuidadosamente a possibilidade do aparecimento de hipotensão(D).
Nos pacientes com hemorragia intracerebral, deve-se evitar que a PA sistólica ultrapasse
180 mmHg e que a PA diastólica supere 105 mmHg, recomendando-se nas situações em que tais
parâmetros pressóricos forem ultrapassados, a utilização intravenosa de metoprolol ou
nitroprussiato de sódio2,3,18(D). Tal terapêutica deve levar a PA sistólica a níveis entre 140 e
160 mmHg ou a PA média entre 100 e 130 mmHg3,10,18(D). Nos pacientes torporosos ou em
coma, a monitorização da pressão intracraniana pode ser necessária para manter a pressão de
perfusão cerebral acima de 70 mmHg3,10,18(D).
A hipotensão arterial, embora incomum na fase aguda do infarto cerebral, pode ter
efeitos deletérios sobre os déficits neurológicos, devendo sempre ser evitada. Dessa forma, o
combate à hipovolemia e à falência cardíaca são medidas prioritárias nessa situação13,18,19(D).
CONTROLE DA GLICEMIA 3,10,20,21(B)
Há relativo consenso de que hiperglicemia (glicemia > 120 mg/dL) é deletéria na fase
aguda do AVC, independentemente da idade do paciente ou da extensão e tipo do AVC
(isquêmico ou hemorrágico)3,10,20,21(B). O diabetes pode piorar o prognóstico do AVC por
favorecer o desenvolvimento de complicações clínicas no curso da doença.
Não há evidência direta de que o controle estrito da glicemia com insulinoterapia nos
primeiros dias do infarto cerebral altere a evolução clínica a curto ou longo prazo, mas esta
evidência já é clara em estudos de infarto agudo do miocárdio (estudo DIGAMI)22(D).
Recomenda-se, então:

• Pesquisar diabetes em todo paciente em que se detecte hiperglicemia; na ausência de
diagnóstico prévio, medir hemoglobina glicosilada (total e fração A1);
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• Monitorizar a glicemia nas primeiras 48 a 72 horas em todo paciente com AVC agudo
(qualquer tipo); sugere-se intervalo de 6 horas; regimes de monitorização mais intensivos e por
tempo maior podem estar indicados em pacientes com hiperglicemia grave ou história de
diabetes tipo I – insulino dependente, hiperglicemia de difícil controle ou risco de hipoglicemia;
• Evitar soluções parenterais de glicose; soluções cristalóides (soro fisiológico a 0,9% com
potássio ou Ringer)21(B)22(D) é sugerido para reposição volêmica parenteral; suporte
nutricional na fase aguda de preferência por via digestória no menor prazo possível;
• Evitar e tratar causas adicionais de hiperglicemia, como o uso de esteróides ou infecção;
• Evitar hipoglicemia e outras alterações metabólicas; dar glicose hipertônica em
pacientes com glicemia menor que 70 mg%; atenção especial em pacientes em uso de
antidiabéticos orais;
• Até que mais dados imponham outras recomendações, o uso rotineiro de insulina por
infusão contínua não pode até aqui ser recomendado; sugere-se, entretanto, o uso de doses
isoladas de insulina regular sempre que os níveis glicêmicos excedam 180 mg%; em ambientes
sofisticados que permitam monitorização intensiva, níveis mais baixos, como 150 mg%, podem
ser utilizados.
CONTROLE DA TEMPERATURA
A hipertermia deve ser tratada adequada- mente porque existem evidências que o
aumento da temperatura exacerba a lesão neurológica na vigência de isquemia cerebral
23,24(D). A hipotermia moderada (33-34°C) tem sido empregada como abordagem terapêutica
para diminuir o edema cerebral e o efeito de massa pelo infarto cerebral 25,26(B), contudo deve
ser realizada somente em serviços com unidades de tratamento intensivo e pessoal altamente
especializados27,28(C).
HIPERVENTILAÇÃO
Segundo alguns autores, existem controvérsias sobre o benefício da hiperventilação
no
tratamento
da
fase
aguda do
AVC29(D)30(B), principalmente
se a pressão intracraniana for >35 mmHg 30(B).
A hiperventilação é uma conduta de emergência, sendo efetiva e recomendada no
controle inicial de pacientes cujas condições estejam deteriorando secundariamente à
hipertensão intracraniana aguda (Glasgow < 8), incluindose aqueles com síndrome de herniação
1,31(D).
Como as reduções da hipertensão intracraniana e/ou do edema cerebral através da
hiperventilação não são sustentadas, esta deve ser mantida enquanto se associam outras
medidas terapêuticas 1,31(D)30(B). A diminuição gradual da hiperventilação é essencial para
evitar elevação rebote da pressão intracraniana, não sendo recomendado o aumento da PCO2
acima de 2 a 3 mmHg por hora29(D).
Os parâmetros utilizados são: PCO2 entre 25 e 30 mmHg; pressão expiratória final positiva
no máximo entre 10 e 12 cm H2O, se possível, para evitar comprometimento do fluxo venoso
cerebral30(B)31,32(D). Deve-se evitar a hiperventilação prolongada quando houver
instabilidade da pressão sanguínea, arritmia ou barotrauma pulmonar.
HEMODILUIÇÃO
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O tratamento com hemodiluição no AVC isquêmico é controverso, não sendo
recomendado quando houver desidratação, anemia, insuficiência renal, infarto agudo do
miocárdio, angina instável, insuficiência cardíaca descompensada e edema cerebral32 (D)33(A).
A hemodiluição hipervolêmica pode ser útil na isquemia secundária ao vasoespasmo após
hemorragia subaracnóidea32(D)33(A). Novos estudos sobre terapia com hemodiluição são
necessários em pacientes com policitemia e AVC32 (D)33, 34(A).
ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA
A droga de escolha é o ácido acetil salicílico, pelo baixo custo, rápido início de ação e por
ser o único antiagregante testado clinicamente no tratamento da fase aguda do AVC.
Procurando adaptar as doses às apresentações disponíveis no mercado nacional, sugerimos a
utilização de 200mg a 500mg de ácido acetil salicílico ao dia. Existem outras opções de
antiagregantes plaquetários disponíveis para serem utilizados em caso de contraindicação ao
uso do ácido acetil salicílico (AAS), mas tais medicamentos não foram testados na fase aguda,
tendo eficácia comprovada apenas para a prevenção secundária35 (D)36-38(A).
ANTICOAGULANTES: HEPARINA1(D)
O uso de anticoagulantes em AVC isquêmico é controverso na literatura 1,3,10,39(D).

• AVC isquêmico arterial:
➢
Até o presente não existem estudos definitivos que demonstrem a pertinência
do uso da heparina (ou a sua falta) sobre a evolução clínica do paciente com AVC na fase aguda.

• AVC isquêmico venoso:
➢

Recomenda-se o uso da heparina na fase aguda da trombose venosa cerebral.

➢
Posologia: heparina 5000 UI/ml - Dose de ataque (D1): 1 a 2 ml IV. Dose de
manutenção: 1 ml IV de 4/4h ou 1,2 ml diluídos em 120 ml de SF 0,9% IV contínuo através de
bomba de infusão (20 ml/h) ou através do ‘med-med’ (20 µgotas/min.). Fazer coagulograma
basal antes de iniciar o tratamento, controlar TTPa diário (manter entre 1,5 a 2,3 vezes em
relação ao valor basal). Manter heparina IV e iniciar anticoagulante oral (D4) [femprocumona 3
mg: 1cp VO/dia ou Warfarin 5mg: 3 cp VO/dia (1º dia), 2 cp VO/dia (2º dia), mantendo 1 cp
VO/dia]. Controlar TTPa, TAP e INR diário (manter INR entre 2,5 e 3,5). A partir de D7 manter
anticoagulante oral por 3 a 18 meses (controlar TAP e INR).
➢
Heparina de baixo peso molecular [nadroparina 0,6 ml/SC·12/12h ou
enoxiparina 60 mg/SC 12/12h]: Manter por três semanas, seguido por anticoagulante oral.
TROMBOLÍTICOS
A estreptoquinase foi avaliada em diversos estudos, sendo o seu uso endovenoso (EV)
desistimulado por causa dos efeitos colaterais40-45(A) não é atualmente recomendada. O uso
do rtPA EV trouxe um resultado significativo quando administrado ao paciente nas primeiras 3
horas1,4046(A).
NEUROPROTEÇÃO
Apesar das evidências experimentais de sucesso com este grupo de drogas, o mesmo não
vem se comprovando em ensaios clínicos; os principais fármacos, até hoje estudados, não
evidenciaram benefícios no uso clínico 4749(D)50 (B).
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As recomendações em relação a este tema são: Evitar a hipertermia, com o uso de
paracetamol 500mg 6 em 6 horas e diagnosticando e intervindo precocemente nas infecções; a
realização de hipotermia implica em técnicas nem sempre viáveis no nosso meio51-53(C).
Cada droga possui características de dosagem, monitoramento e precauções distintas,
que precisam ser de pleno domínio do neurologista 48,49(D). É de fundamental importância
considerar a janela terapêutica para cada uma das drogas a ser indicada (D).
ANTIEDEMATOSOS
O edema cerebral é a principal causa de complicações e de óbito após o AVC 54-56(D).
Tem características próprias que o distingue dos demais tipos de edema cerebral que ocorrem
em outras afecções. O seu tratamento é controverso, com alguns relatos desfavoráveis e outros
otimistas5763(A)64(B), havendo evidências de benefícios com o uso de drogas hiperosmolares
(glicerol e manitol) 58,60,61(A)56(D). O tratamento deve ser iniciado o mais precocemente
possível, e mantido por um período aproximado de 10 dias, com um mínimo de 5
dias58,61(A)64(B). Casos leves não necessitam desta terapêutica. Merece especial cuidado, e
por vezes deve ser contra-indicado, nos doentes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal
e diabetes. A dexametasona deve ser contraindicada como tratamento antiedematoso 65,66(A).
ATAQUE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO (AIT)
Os pacientes com AIT devem ser rapidamente avaliados para reduzir o risco de AVC
isquêmico, que é maior logo após o AIT, especialmente em alguns subgrupos, como por
exemplo, nos pacientes com trombo intracardíaco ou doença carotídea associada.
A investigação dos pacientes com AIT na fase aguda67(D) segue as recomendações
adotadas aos pacientes com AVC isquêmico agudo. A internação hospitalar é justificada para
acelerar a investigação do paciente com AIT recente(D). Os exames deverão ser realizados para
avaliar a necessidade de tratamento específico, como a anticoagulação ou endarterectomia, e
reduzir a possibilidade de AVC isquêmico.
TROMBOSE V ENOSA CEREBRAL (TVC)
O tratamento de escolha é a heparina, intravenosa ou subcutânea, seguido por
anticoagulantes orais por tempo variável de três a seis meses, dependendo da etiologia do
quadro 68(D)70(C)71,72(A).
MANEJO CLÍNICO DA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)
Os objetivos fundamentais no manejo clínico dos doentes com HSA são:

• Prevenção do ressangramento;
• Prevenção do déficit neurológico isquêmico tardio (vasoespasmo cerebral).
São recomendadas: dieta adequada; repouso no leito; controle hidroeletrolítico rigoroso;
analgesia e sedação sempre que necessárias; controle da PA (não existe consenso sobre o
adequado manejo dos níveis de PA nestes doentes. Reduções drásticas da PA são
contraindicadas, pois estão associadas com aumento nos índices de complicações isquêmicas.
Poder ser indicado hipotensores quando houver evidência de lesões de órgãos alvo ou quando
a PA média estiver acima de 125mmHg) (D). A nimodipina é recomendada para a prevenção da
isquemia cerebral relacionada com HSA. A dose deve ser de 60 mg por via oral a cada 4h73(A).
Monitorização hemodinâmica invasiva: cateter de Swan-Ganz é especialmente recomendada
em pacientes com história de doença cardiovascular prévia e nos pacientes com evidência clínica
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ou ecocardiográfica de disfunção ventricular esquerda. Terapia anticonvulsivante profilática
pode ser empregada por curto período; a droga normalmente escolhida é a fenitoína 74,75(D).
Nos pacientes que desenvolvem sintomas clínicos de vasoespasmo cerebral (déficit neurológico
isquêmico tardio), nos quais o aneurisma já esteja clipado ou ocluído, recomenda-se a utilização
da terapia hiperdinâmica, também conhecida como Terapia dos 3 Hs” (hemodiluição,
hipertensão e hipervolemia ), e os parâmetros do protocolo de Widjicks73(A)76(B)74, 75,77(D).
PROCEDIMENTO: Intoxicações
RESPONSÁVEL: Médico Neurologista
Tipos de Intoxicações
A enfermagem tem uma participação importante no tratamento das intoxicações, por
suas intervenções, na descontaminação de olhos, pele e lavagem gástrica, e na assistência
respiratória, quando indicado.
Pacientes com overdose de drogas ou intoxicação necessitam cuidados precisos para
evitar complicações; o paciente pode ainda estar acordado apesar da quantidade de droga
ingerida (absorção ainda parcial) sendo indicada a lavagem gástrica (se a ingestão não for de
agentes corrosivos); é importante observar o paciente por um tempo prolongado.
O paciente pode se apresentar em coma ou evoluir para coma, com sérias complicações
como hipóxia, broncoaspiração de conteúdo gástrico, etc.
Manobras de tratamento devem ser instituídas como emergência visando proteção de
vias aéreas, respiração, circulação, drogas (dextrose, thiamina, antagonistas de narcóticos), e
outros.
Hipotermia, hipotensão, hipertensão, arritmias e convulsões são as complicações mais
evidentes.
Antídotos devem ser usados quando a droga ingerida é conhecida. A descontaminação da
pele deve ser feita com abundante quantidade de água para aqueles casos de lesão da pele por
corrosivos.
Nos olhos também deve ser utilizada a água abundante - utilizar se possível anestésico
tópico ocular antes do início da lavagem ocular e subpalpebral.
A descontaminação do trato gastrointestinal pode ser feita por:
Emese - provocação de vômitos com substâncias vomitórias (ipeca, por exemplo);
Lavagem gástrica - indicada quando a emese não foi efetiva, porém contraindicada em
situações de intoxicação por corrosivos, inconsciência (vômitos e broncoaspiração de conteúdo
gástrico sem tubo endotraqueal).
O uso do carvão ativado tem suas indicações precisas bem como contraindicações.
Catarse - é outra manobra para diminuir os efeitos deletérios da intoxicação provocando
a aceleração do trânsito intestinal na tentativa de eliminar o produto ingerido.
Ainda, como medidas para desintoxicação, podem ser utilizadas a diurese forçada
(diuréticos), alcalinização da urina ou acidificação da urina (contraindicado com rabdomiólise e
mioglobinúria).
Hemodiálise e hemoperfusão - utilizadas quando a droga é conhecida ou suspeita de
poder ser dialisada; em coma profundo, apnéia, hipotensão ou choque, e outras alterações
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graves do balanço metabólico. E, em situações com intoxicações, em portadores de doenças
graves de base.

Opióides
Intoxicação Aguda
Pupila puntiforme, depressão respiratória e coma, boca seca, analgesia, hipotensão
arterial, cianose, hipotonia muscular, respiração de Cheyne-Stokes.
Intoxicação Crônica
Dependência física e psicológica - a falta da droga provoca o que se chama de síndrome
de abstinência que é caracterizada por nervosismo, ansiedade, sonolência, sudorese, pele
arrepiada, contrações musculares, dores acentuadas nas costas e pernas, vômitos, diarreia,
aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, sofrimento psicológico.
Estado de Mal Epiléptico (EME)
Considerações Gerais
O Estado de Mal Epiléptico (EME) é uma condição clínica que requer um pronto
reconhecimento e tratamento, a fim de se prevenir uma lesão cerebral irreversível ou mesmo a
morte do paciente. Apesar do progresso das técnicas diagnósticas e terapêuticas, o EME associase a uma significante mortalidade e morbidade, que somente será diminuída com uma melhor
compreensão dos seus mecanismos básicos e com o desenvolvimento de terapêuticas mais
eficazes.
Definição
Condição clínica em que as crises epilépticas repetem-se tão frequentemente ou são tão
prolongadas que criam uma condição epiléptica fixa e duradoura. Para efeitos práticos, um
paciente se encontra em EME quando apresenta duas ou mais crises sem que tenha uma
recuperação completa da consciência entre os episódios críticos ou tenha uma crise que se
prolongue por mais de 30 minutos.
A presença do edema cerebral desencadeado pelo EME, por sua vez, agrava a situação da
doença de base, aumentando a pressão intracraniana e o sofrimento cerebral, criando um ciclo
vicioso que vai agravando a situação, corroborando para as evidências clínicas de que quanto
mais retardado é o tratamento do EME, mais difícil é o seu controle e pior ainda, o seu
prognóstico.
Do ponto de vista sistêmico, na fase inicial do EME, observamos aumento da pressão
arterial, dos níveis de glicose e lactato e queda do pH, passando a desenvolver hipoglicemia
conforme progride o EME. Arritmias cardíacas podem ocorrer devido à hiper-reatividade
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autonômica, acidose e hipercalemia (aumento do potássio). A depressão respiratória pode
ocorrer por dificuldades mecânicas devido a musculatura contraída, disfunção do centro
respiratório, constrição brônquica, broncopneumonia aspirativa (conteúdo gástrico, salivar) ou
edema agudo neurogênico. Pode ocorrer também insuficiência renal por mioglobinúria. O
paciente desenvolve hipertermia e leucocitose.
Classificação do EME o Generalizado o Convulsivo - tônico, clônico, tônico/clônico,
mioclônico. o Não convulsivo - ausência.
o Parcial o Simples – motor, somatossensitivo, afásico, sensorial. o Complexo.
Os principais objetivos do tratamento nestes pacientes são:

1.

manter condições vitais por todo o tempo: checar sinais vitais, observar padrão
respiratório, monitorização eletrocardiográfica;

2.

identificar possiveis fatores desencadeantes;

3.
prevenir e corrigir as complicações clínicas: estar atento às alterações
pressóricas, edema pulmonar, infecções intercorrentes, fraturas e contusões;
4.

administrar medicação anticonvulsivante.

Drenos e Cateteres Cerebrais
Comumente pacientes neurológicos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se
apresentam com cateteres e/ou drenos em região cefálica ou coluna lombar, e o manejo destes
pacientes pela equipe de enfermagem implica no conhecimento básico dos tipos de drenos e
cateteres, suas funções e indicações. A seguir, faz-se necessária uma breve exposição sobre os
principais elementos anatômicos do Sistema Nervoso (SN) onde estes materiais são alocados.
Espaço Subgaleal
É o espaço virtual situado logo acima da tábua óssea externa do crânio e fáscia pericrânica,
sendo um local frequente de hematomas (hematomas subgaleais) em Traumatismos
Cranioencefálicos (TCE). Os pós-operatórios de neurocirurgia habitualmente requerem drenos
subgaleais, que em geral são drenos tipo suctor, e se prestam para evitar coleções de sangue ou
serosanguinolentas neste espaço.
Espaço Epidural
É o espaço virtual situado entre a duramater e a tábua óssea interna do crânio, sendo o
local de origem dos hematomas epidurais ou extradurais no TCE. Os pós-operatórios de
neurocirurgia podem requerer drenos epidurais, da mesma forma que drenos subgaleais, que
são drenos tipo suctor e evitam que coleções serosanguinolentas se formem. Neste caso, porém,
a formação de coleções pode custar a vida do paciente, dada a gravidade dos hematomas
epidurais.
Espaço Subdural
É o espaço situado imediatamente abaixo da duramater, e abriga os chamados
hematomas subdurais, que podem ser pós-traumáticos ou pós-ruptura de malformações
vasculares do SN ou espontâneos. O emprego de drenos subdurais em neurocirurgia de maneira
geral se faz após drenagem de hematomas subdurais crônicos, em que se utilizam drenos
maleáveis e delicados (cateteres tipo ventricular ou similares) conectados a sistemas coletores
dos mais variados tipos como, por exemplo, bolsas de drenagem ventricular externa. Nestes
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casos a drenagem se faz por ação da gravidade, daí a importância de serem colocados sempre
em nível abaixo da cabeça do paciente. Outro detalhe de suma importância é que não se deve
permitir a entrada de ar no sistema, o que poderia levar ao acúmulo de ar no espaço subdural,
condição conhecida como pneumoencéfalo, que poderia até mesmo, se tratasse de um
pneumoencéfalo hipertensivo, causar grande aumento na pressão intracraniana e requerer
cirurgia de emergência.
Tecnicamente os chamados cateteres lombares são também colocados no espaço
subdural, porém em coluna espinhal lombar. São também conhecidos como drenagens ou
derivações lombares, e estão indicados nos casos em que se faz necessária a diminuição da
pressão do Líquido Cefaloraquidiano ou líquor (LCR) acima do local de sua introdução, como nos
casos de fístulas liquóricas espontâneas ou adquiridas de coluna espinhal ou cefálicas, ou para
administração de fármacos.
Sistema Ventricular
Trata-se de estruturas cavitárias intercomunicadas situadas na profundidade do SN
central, recobertas por epitélio cúbico e em alguns pontos pelo plexo coróide, estrutura
especializada na produção de LCR. O LCR é, portanto, produzido pelas células epiteliais do plexo
coróide do III e IV ventrículos, ganha o espaço subaracnóideo por meio de forames específicos
e é reabsorvido pelas granulações aracnóideas, situadas junto aos seios venosos do encéfalo.
O conteúdo total de LCR de um ser humano adulto é de cerca de 150 ml e sua produção
se dá de forma contínua, sendo que a cada 8h, aproximadamente, este total é renovado.
Os neurocirurgiões utilizam, frequentemente, cateteres ventriculares em seus pacientes
para os mais variados fins e o conhecimento desta dinâmica de produção e absorção do LCR,
bem como a noção básica da anatomia do sistema ventricular são de fundamental importância
para o manejo destes pacientes por parte da equipe de enfermagem.
Derivações Ventriculares Externas - D.V.E.
Conceito
O sistema fechado de drenagem de LCR consiste em uma cateterização cirúrgica do
sistema ventricular, exteriorização do cateter pela pele e acoplamento do mesmo a um sistema
coletor (bolsa de drenagem).
Indicações
Utilizados no controle do volume e da pressão liquórica por intermédio da drenagem
temporária externa de LCR quando não houver a indicação de sistema de derivação interna
permanente (DVP - derivação ventrículoperitonial/pleural; DVA - derivação ventrículo-atrial).
As indicações mais comuns são:

• hidrocefalia associada à meningite infecciosa/inflamatória;
• hidrocefalia por sangramento intraventricular (no Acidente Vascular
Encefálico

hemorrágico
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hipertensivo ou por ruptura de aneurisma cerebral ou outra malformação cérebrovascular);

• em pós-operatório de neurocirurgia quando se tem o conhecimento da possibilidade de
hidrocefalia pós-operatória (ressecção de grandes tumores na fossa posterior e pós-operatório
de aneurisma cerebral com grande quantidade de sangue no espaco subaracnóideo, por
exemplo);
• qualquer forma de hidrocefalia aguda em que se presencia o rápido e progressivo
deterioro neurológico, pela facilidade e rapidez do procedimento;
• acoplar sistema transdutor para monitorização da Pressão Intracraniana (PIC), sendo
uma das modalidades propedêuticas para aferição da PIC e que também encerra propriedade
terapêutica na HIC, conforme o conceito acima exposto.
Aspectos Técnicos
O sistema de drenagem externa, abaixo ilustrado, consiste em uma bolsa coletora de
fluidos adicionado de um sistema de tubagem que permite a drenagem do LCR sem contato com
o meio exterior. Vários são os modelos destes conjuntos de drenagem externa e basicamente
são compostos de:

• um cateter proximal ou ventricular;
• urn sistema de tubagem; - uma bolsa coletora.
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O cateter proximal ou ventricular é feito de silicone radiopaco, com cerca de 23 cm de
comprimento. O sistema de tubagem, que pode em alguns modelos já estar acoplado à bolsa
coletora, é composto de uma conexão macho tipo luer-lock em uma extremidade que deve ser
conectada ao adaptador do cateter ventricular. Distal a esta conexão existe uma torneira de três
vias, à qual se pode adaptar uma conexão com transdutor para aferição da PIC, e em alguns
modelos, imediatamente após a torneira de três vias, um conector em "y" e uma válvula
antirrefluxo. A bolsa coletora é descartável e especialmente desenhada para a coleta de LCR. Na
grande maioria dos modelos, o sistema de tubagem se acopla à bolsa e termina em uma câmara
de gotejamento. Geralmente essas bolsas são demarcadas com uma escala em mmHg ou em cm
H2O. Não há sistema valvular nos conjuntos utilizados nas derivações ventriculares externas, o
que significa que a drenagem do líquor é feita contra um gradiente de pressão hidrostática, ou
seja, na dependência da altura em que se coloca a bolsa coletora aberta. Considerando a PIC
normal em até 20 mmHg, seria este o valor da altura da bolsa coletora ao nível do forame de
Monroe dentro de uma condição mais próxima da fisiológica. A orelha do paciente poderia
corresponder mais aproximadamente a este elemento. Variações individuais, bem como o tipo
de patologia em questão podem alterar este valor para mais ou para menos, o que deve ser
determinado pelo médico responsável.
Cuidados imprescindíveis devem ser tomados quando da mudança de decúbito, alteração
da altura da cabeceira e transporte do paciente no sentido de se evitar a hiper ou hipodrenagem
do LCR ou mesmo a retirada inadvertida do cateter ventricular, o que poderia acarretar
consequências desastrosas para o paciente. Na dúvida, o médico deve ser sempre consultado.
Monitorizacão da Pressão Intracraniana (PIC)
Os protocolos utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva para o tratamento de
pacientes com Traumatismos Cranioencefálicos (TCE) foram inicialmente propostos por Becker
e colaboradores (1977), Marshall e colaboradores (1979) e outros pesquisadores, enfatizando a
importância da intubação precoce e da sedação dos pacientes com TCE grave. Essas condutas
facilitaram o rápido transporte de pacientes para estudos tomográficos, melhoraram a
qualidade das imagens obtidas, reduziram o risco de hipoxemia, de aspiração do conteúdo
gástrico e, provavelmente diminuíram a pressão intracraniana que pode ocorrer
secundariamente à agitação dos pacientes submetidos à ventilação mecânica. A sedação torna
impossível uma avaliação neurológica adequada (exceto a avaliação da reatividade pupilar). Sem
contar que o TCE é um fenômeno evolutivo e é praticamente impossível obter-se tomografia
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com uma frequência suficiente para um diagnóstico de hematomas tardios, swelling e outros
fenômenos secundários da evolução do TCE.
A monitorização da PIC, o exame neurológico evolutivo, o escudo tomográfico e outras
modalidades diagnósticas tornaram-se altamente reconhecidos como uma parte fundamental
no tratamento dos pacientes com TCE.
O volume intracraniano de um adulto é de, aproximadamente, 1.900 ml e é ocupado com
80% de cérebro, 10% de sangue e 10% de líquor. O volume dos componentes acima ordenados
deve ser compensado se houver aumento de um destes componentes ou aparecimento de outro
elemento "que ocupe espaço", considerando a doutrina de Monro-Kellie, na qual o volume do
compartimento intracraniano deve permanecer constante porque o crânio é uma caixa
inextensível.
Considerações básicas para a monitorização da PIC

1.

O procedimento deverá causar lesão ou irritação mínima às estruturas

intracranianas.

2.

O risco de infecção deverá ser mínimo.

3.

Manter a conexão entre o sistema ventricular ou subaracnóideo e os sistemas
inscritores e transdutores sem nenhum vazamento de líquido.

4.
Manter o aparelho durante a monitorização por períodos relativamente longos
sem manipular o paciente, porém sem causar problemas para o atendimento do mesmo ou
desconforto.
5.
Continuar (se possível) a monitorização durante outros procedimentos
diagnósticos: estudos radiológicos, tomografias, anestesia, etc.
6.
O equipamento deverá ser de fácil manuseio, confiável e de simples adaptação
para o pessoal de enfermagem, não requerendo um grande treinamento específico.
Indicações de monitorização da pressão intracraniana

1.

Pacientes com ausência de abertura ocular, ausência de resposta verbal e
postura motora inadequada (pacientes com escore de Glasgow menor ou igual a 7).

2.
Pacientes com estudo tomográfico de lesão expansiva e com resposta motora
de descerebração e/ou decorticação (incidência de HIC em 70%).
3.
Pacientes com lesões difusas, para seguimento de tratamento da HIC e
alterações das medidas terapêuticas (swelling).
4.
Pacientes politraumatizados, com alteração do nível de consciência (onde a
terapia necessária pode ter efeitos deletérios sobre a PIC):
PEEP - pressão expiratória final positiva, hiper-hidratação, etc.

5.
Seguimento após procedimentos neurocirúrgicos para tratamento de lesões
expansivas intracranianas.
Contra-indicações (relativas)

• Pacientes conscientes.
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• Pacientes com coagulopatias (incluindo CIVD), freqüentemente observadas em
pacientes politraumatizados graves (quando se deve dar preferência para a monitorização
subaracnóidea em lugar da intraventricular.

A monitorização da PIC nos dá o valor da PIC. Isto nos permite uma abordagem
terapêutica adequada nas suas várias modalidades. Em adultos o valor é normalmente entre 0
e 20 mmHg. Elevações da PIC podem ocorrer com a tosse, espirro, durante aspiração de
secreções, rotação excessiva da cabeça (por compressão unilateral da vela jugular), cadarços
fixadores de cânulas traqueais ou orotraqueais muito apertados (por compressão das jugulares
bilateralmente), etc.
Arbitrariamente, uma pressão de 20 mmHg é usada como limite máximo aceitável em
pacientes com TCE.
Se a PIC é observada por um longo período de tempo e permanece inalterada, o sistema
ou a combinação de mecanismos que a controlam estão em equilíbrio. As alterações no valor da
PIC orientam em: indicação de novos estudos tomográficos, avaliação da conduta terapêutica
(hiperventilação, terapia osmótica, etc.), diagnóstico de outros fatores extracranianos que
podem comprometer a pressão intracraniana, etc.
Complicações

• Infecção superficial no local da inserção (pouco freqüente).
• Meningite, encefalite e ventriculite (graves).
• Hemorragia intracerebral ou intraventricular.
Atualmente pode-se considerar que a monitorização da PIC diminui a mortalidade e a
morbidade, facilita a orientação terapêutica, melhora o prognóstico e os riscos do procedimento
não excedem os benefícios. Escalas de Coma
As escalas de coma são marcos comparativos da evolução dos pacientes quando
criteriosamente utilizadas, tanto na avaliação de melhora ou piora da situação do Sistema
Nervoso Central (SNC). Adotadas por muitos serviços, principalmente aqueles com manejo de
pacientes com envolvimento do SNC, tendo em vista a facilidade de seu uso.
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Observação
A escala de Glasgow não exclui a anotação de outras informações vitais no manejo de
pacientes com doença neurológica:

• funcionamento neurológico assimétrico;
• anormalidades do tamanho pupilar e reatividade;
• o grau de esforço necessário para elicitar uma dada resposta; - distúrbios da linguagem.
Escore
3-4 = 85% letalidade e vegetativo;
>11 = 5-10% de letalidade ou vegetativo e 85% de probabilidade de incapacidade
moderada ou boa recuperação.
No TCE
13-15 = TCE leve;
9-12 = TCE moderado; 3-8 = TCE grave.
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a”- qualquer resposta ao estímulo doloroso, além da flexão ou extensão esteriotipada da
extremidade superior.
b”- Se estiver curarizado ou em ventilação controlada, marque os escores das melhores
deduções possíveis.
Observações

• TOT = Tubo Orotraqueal; IT = Intubação Traqueal.
• Para lactentes e crianças vide Escalas de Prognóstico no Capítulo 38, páginas 466-469.
Órteses e Tração da Coluna Cervical
Órteses e tração na coluna cervical são frequentemente utilizados em pacientes
politraumatizados, em pós-operatórios imediatos e em situações que necessitem de restrição
do movimento cervical. Dentro da Unidade de Terapia Intensiva, a órtese é mais utilizada
naqueles pacientes com politraumatismos graves em que não foi possível um completo estudo
da coluna cervical, naqueles com uma forte suspeita ou confirmação de lesão medular.
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Órteses são dispositivos que param ou limitam a amplitude de movimentos. Os objetivos
principais são suporte e imobilização da coluna cervical e não correção. A seleção da órtese
adequada segue um planejamento clínico que deve incluir: alterações artrocinéticas ou
biomecânicas, alterações musculares, alterações ligamentares ou capsulares e alterações
neurológicas.
As órteses cervicais são comumente classificadas em duas categorias: convencional e não
convencional. Na categoria convencional estão os colares cervicais e as órteses cervicotorácicas;
na categoria não convencional está o sistema de tração por halo, que é assim considerado uma
vez que necessita de uma técnica invasiva de fixação esquelética.
Nas fraturas de vértebras superiores da coluna cervical, particularmente C1 e C2, a órtese
mais apropriada é o colete com halo craniano, pois permite um grau de imobilização maior e
restringe movimentos de flexão, extensão e rotação. Esse arranjo permite máxima imobilização
e está indicado em fraturas instáveis com possibilidade de graves complicações neurológicas.

Figuras:

1.

Órtese Colete com halo.

2.

Fixada no calvário por parafusos e na caixa torácica por meio de uma extensão

do tipo colete.

3.

Colar tipo Filadélfia.

4.

Rígido que mantém apoios em coluna, occipício, mandíbula e pequena extensão

do esterno.

5.

Colar com 4 apoios.
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6.
Fixação possibilitada pela imobilização do occipício, mandíbula e pela extensão
até o esterno e aspecto posterior do tórax.
7.

Colar cervical macio.

8.
Apoio mínimo da coluna cervical. Pode ser utilizado nos estágios finais da
consolidação da fratura.
9.

Colar cervical rígido (tem abotoadura).

10.
Apoio mínimo da coluna cervical. Pode ser utilizado nos estágios finais da
consolidação da fratura.
11.

Pinça de Crutchfield.

12.

O dispositivo não ultrapassa a tabua óssea externa.

13.

Pinça de Gardner-Wells.

14.

Melhor fixação ao crânio.

15.

Halo-Órtese.

16.

Posição final após fixação ao crânio. A redução de fraturas ou luxações deve ser
iniciada o mais breve possível.
Fraturas de C3 a C7 com mecanismos de trauma tipo explosão, compressão ou apenas das
facetas, podem ser tratadas com outros tipos de órteses, destacando o S.O.M.I. (Sternal
Occipital Mandibular Immobilization) e o colete com halo; ambos proporcionam melhor
imobilização de flexo/extensão e de rotação. O uso de colares tipo Filadélfia e colares com
quatro apoios também podem ser empregados, porém o movimento de rotação fica limitado
parcialmente. Colares rígidos têm uma eficácia razoável, mas não mantêm o controle rotacional
do movimento.
Colares rígidos que não têm extensões adequadas até a cabeça ou tronco podem
restringir movimentos cervicais, no entanto, esse tipo de órtese não é adequado,
particularmente para restrição de movimentos entre occipício e C1 C2.
O colar cervical macio tem aplicações restritas por não proporcionar limitação de
movimentos adequados, mas pela sua grande aceitação e grau de conforto que traz ao paciente,
principalmente à noite, seu uso tornou-se bastante difundido em patologias da coluna cervical.
As lesões da coluna cervical exigem tratamento de urgência porque podem inicialmente
já ser determinantes de lesão medular ou causá-las posteriormente, o que pode resultar em
gravíssimas e definitivas incapacidades para os pacientes. Socorro à vítima de acidente com
suspeita de lesão cervical, não deve incluir movimentos de flexão, extensão, rotação ou
lateralidade do pescoço.
Uma vez feito o diagnóstico, na presença de sinais e sintomas de comprometimento
medular, medidas específicas deverão ser tomadas pare que se evite um maior dano
neurológico. O tratamento ortopédico visa reduzir uma fratura ou luxação e reconduzir o canal
vertebral às suas formas e dimensões normais, obtendo uma descompressão medular.
Luxações frequentemente determinam lesões medulares, devendo-se instituir
imediatamente o tratamento medicamentoso (com corticosteróide) e realizada a redução por
meio de halo craniano, um método eficiente e bem tolerado pelo paciente.
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Técnicas diferentes de tração esquelética estão descritas na literatura, podendo ser
ressaltada a de Gardner-Wells, Crutchfield e a do halo craniano, cada qual com suas vantagens
e indicações.
Crutchfield descreveu o uso de tração esquelética em fraturas-luxações recentes ou
antigas, usando um aparato como pinças que são fixadas no vértice do crânio. São fáceis de
instalar, eficientes, não requerem grandes cuidados de enfermagem e causam poucas
complicações. Composto por um conjunto de pinças que se fixam na tábua óssea externa sem
ultrapassá-la, proporcionando maior segurança para o paciente.
Outro dispositivo utilizado são as pinças de Gardner-Wells, que possuem mecanismo
parecido com o aparato anterior, porém sua fixação é feita em ambas mastóides. Os resultados
são semelhantes e possui a vantagem de apresentar um risco de deslocamento menor.
O halo-órtese foi primeiramente utilizado em 1959 por Perry and Nickel em um halocolete; seu uso foi amplamente difundido e até hoje se mantém como melhor opção para o
tratamento de patologias cervicais em que o uso de tração deve ser mantido por um período
mais prolongado.
Sua fixação é feita em 4 pontos, sendo uma na região frontal entre os olhos e a 2 cm da
glabela, o restante dividido simetricamente. Requer dois profissionais para a simultânea fixação
dos pinos. Somente deverão ser alterados os locais de fixação caso o paciente apresente
drenagem serosa, inflamação local e sensação de "click".
Depois de instalado o halo, inicia-se a tração, em posição de repouso. O peso inicial deverá
ser de, aproximadamente, 4 a 8 kg, dependendo do peso do paciente. A cama deve estar em
proclive, funcionando como contratração. A cada 15-30 minutos é feito controle radiológico em
perfil, aumentando-se a tração até se conseguir o descavalgamento dos processos articulares.
Após a redução, o peso da tração é reduzido para 4 ou 5 kg, com a finalidade de manutenção da
mesma.
Doppler Transcraniano (DTC)
Considerações Gerais
No Brasil, nos últimos 10 anos, o Doppler Transcraniano (DTC) vem ganhando seu espaço
em neuro intensivismo, uma vez que fornece informações indiretas, mas plenamente confiáveis
da fisiologia vascular encefálica, quando realizado de forma seriada.
Vantagens
Trata-se de um método não invasivo, cujo custo operacional é baixo, produz mínima
interferência nos cuidados intensivos do paciente e pode ser realizado à beira do leito, provendo
informações indiretas sobre a PIC (Pressão Intracraniana), PPC (Pressão de Perfusão Cerebral),
FSC (Fluxo Sanguíneo Cerebral) e complacência cerebral (CHAN et al, 1993).
Desvantagens
Por ser um exame extremamente operador-dependente, o médico que o realiza deve ter
conhecimento pleno da neuroanatomia, bem como suas correlações tridimensionais
estruturais,
fisiologia
circulatória,
autorregulação
cerebrovascular,
princípios da física aplicados nas diversas relações entre analise da onda e som no DTC,
correlacionadas com a PPC, FSC e resistência cerebrovascular.
Equipamento
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O DTC utiliza o princípio do efeito piezelétrico (Christian Dopplei,1842) do ultrassom
pulsado contínuo, com uma frequência do transdutor de 2 MHz, cujas ondas são refletidas pelas
células sanguíneas (principalmente hemácias), e novamente captadas pelo transdutor. Como as
hemácias estão em movimento, pode-se utilizar a mudança na frequência sonora para se
calcular a sua velocidade (fluxometria).
Técnicas de exame
Utiliza-se um transdutor (emissor/receptor), operado manualmente pelo médico que
realiza o exame e gel entre a pele e o transdutor para otimizar a superfície de contato.
A combinação de elementos que tornam uma região mais condutiva para exame de
estruturas, por meio do Doppler, chama-se de janela e, no caso do crânio, é o osso temporal
(janela temporal) a região de maior condutividade para exame de estruturas intracranianas:
outras janelas utilizadas para fluxometria de vasos intracranianos são a orbitária e subocciptal
(sonação por meio do forame magno). Na janela orbitária deve-se obedecer a orientação de
segurança de não utilizar potência acima de 25%.

Sensibilidade e Especificidade
Em alguns estudos, a comparação com a angiografia convencional mostrou uma
sensibilidade e especificidade média de 87,5% pare o DTC.
Alguns autores, estudando a fisiopatologia do vasoespasmo cerebral, consideram o DTC
como o método mais eficaz e prático na identificação de pacientes com alto risco de desenvolver
déficits isquêmicos neurológicos, com sensibilidade de 78% e especificidade de 85%, variando
até sensibilidade de 94% e especificidade de 90% em dois estudos diferentes.
Doppler Transcraniano e Pressão Intracraniana (PIC)
Em situações de aumento progressivo da PIC há alterações (qualitativas) nas ondas do
DTC, que as tornam características de hipertensão intracraniana.
O fluxo diastólico final desaparece quando a PIC alcança a pressão arterial diastólica e se
a PIC continuar aumentando (excedendo a pressão arterial diastólica), reaparece fluxo
sanguíneo com reversão do fluxo intracraniano durante a diástole, caracterizando um
tamponamento progressivo da circulação cerebral.
Doppler Transcraniano e Pressão de Perfusão Cerebral (PPC)
Abaixo de 40 mmHg de PPC (produzido por uma PIC 90 mmHg), tanto o FSC, quanto à
velocidade média são reduzidos e tal queda pode ser atribuída à exaustão dos mecanismos
compensatórios cerebrovasculares.
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Doppler Transcraniano e Fluxo Sanguíneo Cerebral (FSC)
O fluxo sanguíneo no tecido cerebral é definido como a quantidade de sangue
(ml) que perfunde um volume de tecido cerebral (100 g) por unidade de tempo (min).
O FSC é influenciado por vários fatores que interagem entre si: pressão de perfusão
arterial, pressão intracraniana, viscosidade sanguínea, conteúdo de CO2 arterial, presença de
estenose arterial proximal, calibre e extensão de colaterais e autorregulação cerebral.
O DTC não pode ser utilizado como medida direta da perfusão tissular cerebral, uma vez
que não se tem como quantificar a área seccional (transversal) do vaso, necessária para a
definição do fluxo sanguíneo em uma artéria. Entretanto, a medida da velocidade dos eritrócitos
fornece um índice que se correlaciona com alterações do fluxo sanguíneo em uma artéria em
indivíduos normais e em situações de patologia, de forma prática, segura e não dispendiosa.
Fatores que influenciam o fluxo sanguíneo cerebral
Hematrócito
Níveis séricos de hemoglobina influenciam, significativamente, nas velocidades de fluxo
no DTC, uma vez que alteram a viscosidade sanguínea; níveis de fibrinogênio são inversamente
proporcionais à velocidade média de fluxo.
Pressão parcial de oxigênio
Um decréscimo de 20% na pO2 pode resultar num aumento entre 5-25% na velocidade
média.
Idade
Com o aumento da idade há um decréscimo progressivo nas velocidades no DTC que pode
variar de 15-24%; mulheres entre 20 e 60 anos de idade apresentam aumento significativo na
Vm no DTC comparado aos homens da mesma faixa etária; acima dos 70 anos, tal diferença não
é detectada.
Pressão parcial de CO2
Alterações na pressão arterial parcial de CO2 (pCO2) produzem os maiores efeitos sobre
as velocidades cerebrais no DTC. A hipercapnia causa vasodilatação arteriolar, reduzindo a
resistência vascular periférica, resultando em aumento
do
FSC
na
macrocirculação.
Já a hipocapnia induz vasoconstricção cerebral e consequente
diminuição do FSC.
Temperatura
Há a redução de 4% no FSC na hipotermia, e na hipertermia, um aumento de 7% no FSC.
Outros fatores - sono
A Vm reduz, aproximadamente, 15%; movimentos oculares rápidos que ocorrem durante
o sono ocasionam na Vm, aumento de 9-18% e exercícios físicos extenuantes, aumento de até
60%.
Autorregulação Cerebral
O FSC permanece relativamente constante durante variações fisiológicas normais da
pressão média de perfusão cerebral (50-140 mmHg).
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Doppler Transcraniano e Traumatismo Craniano
Em pacientes vítimas de Traumatismo Craniano grave, a manutenção da Pressão de
Perfusão Cerebral (PPC) tem se mostrado como um dos mais importantes fatores prognósticos
em Unidades de Terapia Intensiva.
Nenhum método, até o advento do DTC, nos proporcionava uma visão indireta da pressão
de perfusão cerebral e fluxo sanguíneo cerebral tão global, prática e segura.
O DTC em pacientes com traumatismo craniano, além de definir as diferentes fases
vasculares do trauma (oliguêmica, hiperêmica e vasoespasmo) mostra reduções unilaterais de
fluxo que podem refletir a existência de lesões expansivas como hematomas epidurais,
subdurais ou intraparenquimatosos.
Não é incomum a associação, em um mesmo momento, de achados sugestivos de
vasoespasmo de um lado e hiperemia cerebral contralateral.

A associação dos diferentes métodos de monitarização da PIC, PAM e os demais
parâmetros metabólicos e gasométricos, talvez sejam os maiores avanços no que se refere ao
tratamento de pacientes com traumatismo craniano.
Doppler Transcraniano e Hemorragia Subaracnóidea
Angiograficamente o vasoespasmo, relacionado à ruptura de aneurismas intracerebrais,
é detectado entre 21 e 70% dos pacientes com hemorragia subaracnóidea (TORNER, et al 1990).

A clínica de vasoespasmo pode ocorrer a partir do 2° dia de sangramento, até o 17° dia,
tendo seu pico entre o 5º e 12º dia. Um dos maiores problemas em Medicina Intensiva consiste
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na identificação precoce do vasoespasmo clínico, uma vez que este só ocorre em 24% dos casos.
(KASSELL, et al 1990).
O uso protocolar do DTC auxilia o médico a reduzir progressivamente a mortalidade
(7,2%) e a morbidade (6,3%) correlacionada a isquemia encefálica, secundária ao vasoespasmo
cerebral.
Em serviços de neurointensivismo o DTC em pacientes vítimas de hemorragia
subaracnóidea, secundária à ruptura de aneurisma cerebral, deve ser realizado diariamente na
tentativa de identificar, bem como tratar o mais precocemente o vasoespasmo cerebral.
Doppler Transcraniano e Doença Cerebrovascular ("stroke")
No atendimento de pacientes com suspeita clínica de acidente vascular cerebral
isquêmico a resposta relevante e urgente que deve ser dada: evento isquêmico embólico ou
trombótico. Todo o protocolo terapêutico parte desta premissa.
Por ser exame rápido, não invasivo, altamente preditivo quanto a embolia ou trombose
da vasculatura cerebral, identificando muitas vezes diretamente sinais sugestivos de embolia,
aferindo o número de êmbolos por minuto para SNC, bem como a eficácia ou não da terapia
trombolítica.
A localização não invasiva de leitos pré-estenóticos, estenóticos e pósestenóticos pode
sugerir doença ateromatosa intracraniana ou extracraniana.
Ainda em situações intraoperatórias de endarterectomia de carótidas, bem como
colocação por angiografia de stent pode ter o DTC como mais um exame auxiliar na detecção de
embolia para SNC, bem como sua repercussão hemodinâmica.
Doppler Transcraniano e Morte Cerebral
Antes do advento do DTC alguns autores já buscavam um método não invasivo de
diagnóstico para morte cerebral e dentre eles destaca-se YONEDA et al (1974), que estudando
por ultrassonografia a artéria carótida comum, haviam evidenciado a movimentação de ida e
volta do fluxo sanguíneo, característica de parada de fluxo dentro do crânio.
WILLIAMS et al (1993), revisando a literatura e correlacionando com a sua própria
experiência, identificaram cinco padrões de alterações no DTC, observadas em situações de
hipertensão intracraniana, que levariam à morte cerebral:

1.

velocidade de Fluxo Diastólica (Vd) baixa;

2.

picos sistólicos;

3.

fluxo oscilatório;

4.

espículas sistólicas curtas; 5. ausência de sinal no DTC.
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No Brasil, para o diagnóstico de morte cerebral, segundo a resolução N° 1.480 de 08 de
agosto de 1997, do Conselho Federal de Medicina, apenas, comprova-se tal diagnóstico com a
utilização do DTC se associado a duas provas clínicas protocolares. Ressaltamos que o DTC deve
ser realizado, apenas, em situações em que não haja nenhuma causa reversível de coma para
diagnóstico de morte cerebral.

PROCEDIMENTO: Unidades Especiais
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
Unidades
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Comentário Geral
Unidades Especiais de Internamento são unidades em que determinadas patologias,
doenças ou procedimentos, são agrupadas para cuidados e tratamentos. Assim diabetes,
queimados, obstetrícia de alto risco, recuperação anestésica, ou então Unidades de Tratamento
Intensivo como UTI's Gerais ou Especializadas (traumas, pós-operatórios de grandes cirurgias,
infarto agudo do miocárdio, neurológicas, etc. Geralmente separadas em Unidades de Adultos,
Pediátricas e Neonatais.
Com pessoal especializado, envolvendo médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e
auxiliares de enfermagem, higiene, secretaria, serviços de apoio, etc. Na maioria delas com
equipamentos de controles, de exames, ou superespecializadas (transplantes), compatíveis com
a necessidade do tipo de patologia do paciente internado.
Estas unidades têm como características, além do tipo de pacientes, os equipamentos
especializados como Ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos, equipamentos de
medida de pressões em vasos pulmonares, balões intraórticos, fototerapia, etc. Geralmente
utilizam-se de escores e escalas de pontuações para todos os pacientes ou para grupos de
pacientes, como índices prognósticos (APACHE, etc.) demanda de mão-de-obra com
funcionários especializados (TISS, etc.). Vide também Unidade de Transplantes apresentada no
capítulo anterior (33).
Recebendo o Plantão
Uma vez recebido o plantão conforme descrito no Capitulo 4 em "recebendo o plantão
em unidades comuns de internamento" (resumo da situação do paciente), deve-se estabelecer
um roteiro de ações que pode ser chamado de
Ações de 15 minutos"; no entanto, outras perguntas devem ter respostas claras e
precisas.
Por que o paciente precisou daquela unidade especial? Paciente está usando drogas
vasoativas (para subir ou baixar a pressão)? Foi operado? Tem cateteres, drenos?; Lúcido e
orientado? Anestesiado ou sedado (ventilação mecânica)?, Curativo aberto?.
Anotar as informações e estabelecer prioridades de trabalho.
15 Minutos de Ação em 3 etapas:
1ª etapa
(1 a 5 minutos) - retirar os adornos, lavar as mãos.
Descobrir o doente, retirar suas cobertas e verificar os acessos (pérvios?), conexões dos
drenos, sonda vesical e sonda no aparelho digestivo (drenando bem, infundindo bem?), cânulas,
monitor cardíaco. oxímetro, capnógrafo: outros equipamentos em uso.
2ª etapa
(6 a 10 minutos) - verificar e comparar os sinais vitais, conferir os gotejamentos (bombas
infusoras, buretas, dietas), olhar as composições dos frascos de soros/drogas para se inteirar
dos planos das infusões.
3ª etapa
(11 a 15 minutos) - cuidar do box/leito do paciente verificando desde arrumação da cama,
fonte de oxigênio (rede ou torpedo de oxigênio), com pelo menos dois bicos de vazão
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(debímetro, fluxômetro ou mamadeira) para ventilar o doente (manual), borracha de aspirador,
sondas de aspiração traqueal, circuitos de respiradores, cânulas endotraqueais (traqueo ou
comum) para eventuais trocas ou intubação, laringoscópios. AMBU's limpos, secos, com
máscaras próprias para os tamanhos dos pacientes. Vácuo (ou aspirador portátil), ar
comprimido.
Realizar uma checagem geral.
Começando a Trabalhar
Em função dos 15 minutos gastos se tem agora condições de começar a trabalhar. Tentar
estabelecer contato com o doente (se não estiver lúcido, orientado) para saber a profundidade
do coma ou da sedação. Não beliscar! Isto é coisa da neurologia! Planejar trocas de curativos,
cadarços, mudança de decúbito, realização de procedimentos, exames, etc. Anotar. As
anotações na folha de cuidados gerais são obrigatórias, mas os lembretes para você mesmo(a)
são importantes. As anotações em separado não é demérito. Pelo contrário, mostra eficiência.
A cuidadosa anotação na folha de Cuidados Gerais de Enfermagem mostra profissionalismo.
Monitorização Respiratória e Hemodinâmica em Pacientes Críticos Monitorização Não
Invasiva

• Oximetria de Pulso
• Capnografia
• Ritmo eletrocardiográfico
Monitorização Invasiva

• Monitorização Invasiva da Pressão Arterial Sistêmica
• Pressão Venosa Central
• Cateterização da artéria pulmonar - Swan-Ganz
Introdução
Quando as primeiras UTI's apareceram, há 40 anos, os sinais vitais eram monitorizados
intermitentemente pela enfermagem, e monitorização precisa e contínua não era disponível, ou
necessitava de procedimentos invasivos. A explosão do uso dos computadores e outras
tecnologias em medicina, ao longo das últimas décadas mudou, significativamente, os cuidados
dedicados aos pacientes críticos. Com a popularização destes métodos de monitorização, hoje,
além de unidades de terapia intensiva, estes equipamentos são disponíveis nos mais diversos
ambientes como centros cirúrgicos, unidades de atendimento de emergência, ambulâncias, etc.
Com a crescente complexidade dos cuidados médicos, a condução de um doente grave,
inclui, envolvendo também questões ético/legais, o uso de monitorização ampla destes
parâmetros. O intento desta monitorização é informar e alertar, de maneira imediata, sobre as
mudanças que ocorrem na situação clínica do paciente e permitir em tempo real, a verificação
do resultado das medidas terapêuticas instituídas.
A tecnologia disponível permite monitorização de múltiplos parâmetros como
temperatura, frequência e amplitude respiratória, pressão arterial, oximetria de pulso e
capnografia, ritmo eletrocardiográfico, pH intragástrico e diversas formas de monitorização
hemodinâmica, entre outros. A seguir as formas mais rotineiras de monitorização.
Monitorização Não Invasiva
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O equilíbrio da troca respiratória (homeostase respiratória) envolve mecanismos
fisiológicos complexos que atuam no balanço do oxigênio e nas trocas do gás carbônico, nos
pulmões e nas células.
Pacientes críticos requerem intervenções terapêuticas para a manutenção de
homeostase, portanto a monitorização contínua de parâmetros como a oximetria e capnografia
em muito auxiliam na condução de doentes com este perfil de gravidade.
Oximetria de Pulso
O oxímetro de pulso utiliza um sensor (LED - light emission diode) que transmite a
intensidade da luz (absorbância de onda vermelha e infravermelha) através do leito tissular
sendo este sinal registrado por princípios pletismográficos. O sensor pode ser locado no dedo
indicador (mais comum), mas também no lobo da orelha ou ainda na asa do nariz, dependendo
do tipo de sensor ou de paciente (adulto ou pediátrico). A saturação de oxigênio periférica
(Sp02) será a função logarítmica da intensidade da luz transmitida através da hemoglobina. Os
sinais luminosos são recebidos por um fotodetector programado pare receber estas
informações. Lembrar que no trajeto da luz existem outras estruturas como unhas, pele e tecido
gorduroso, ossos, sangue venoso e outras estruturas que também são capazes de absorver a luz,
afetando a leitura.
Leitura incorreta de resultado
Alguns fatores podem resultar em leitura incorreta. A saturação poderá estar
"falsamente" reduzida em situações que não se detecta pulso periférico adequado como em
situações de baixo débito cardíaco (hipotensão arterial), em anemias graves, hipotermia, etc.
A presença de carboxihemoglobina em níveis elevados (em condições normais é inferior
a 2%) como nos pacientes tabagistas inveterados ou nas inalações maciças de fumaça poderá
superestimar a medida da SpO2. Fatores como a pigmentação da pele, a presença de
luminosidade externa intensa, a presença de esmalte nas unhas, níveis elevados de bilirrubinas
poderão interferir nas medidas e prejudicar a leitura. A oximetria de pulso e indicada para
pacientes selecionados, onde há risco de hipoxemia, ou há alteração evidente que necessita de
monitorização dos níveis da saturação de oxigênio, procurando principalmente a melhoria dos
níveis de PaO2, quer seja com o uso de suplementação de oxigênio ou de algum meio de
ventilação mecânica.
É um método de fácil leitura, custo relativamente baixo, reprodutível, oferece
informações contínuas e permite rápidas atitudes terapêuticas que podem prevenir danos
irreversíveis ao paciente.
A confiabilidade da oximetria de pulso depende principalmente do fluxo arterial pulsátil
adequado. Mensurações de SaO2, abaixo de 90%, apresentam perda de 2 a 3%, quando
comparados à análise gasométrica da saturação arterial.
São considerados normais valores oximétricos acima de 90%, em pacientes respirando em
ar ambiente (fração inspirada de O2 a 21%).
È fundamental salientar que a utilidade da oximetria em pacientes críticos limita-se a
refletir as variações clinicamente relevantes da SaO2 ao longo do período de monitorização de
um determinado paciente e sua doença. A avaliação da ventilação deve obrigatoriamente incluir
a análise rotineira e sequencial da gasometria arterial.
Indicações do uso da oximetria de pulso
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• Monitorização de rotina em procedimentos (cirúrgicos, anestésicos ou diagnósticos).
• Monitorização ventilatória.
• Desmame
do
uso
de
suplementação de oxigênio ou ventilação
mecânica.
• Transporte de pacientes graves.
• Insuficiência respiratória crônica.
• Limitações do uso da oximetria de
pulso

• Envenenamento

por
monóxido de carbono (CO).

• Metahemoglobinemia.
• Anemia severa.
Sensor
de
oximetria acoplado nomonitor cardíaco.e traçado
pletismográfico. O
xímetro
• Hipotermia.
• Ausência ou diminuição importante do pulso.
• Diminuição importante na perfusão periférica.
• Hiperlipidemias.
• Uso de esmaltes nas unhas.
Capnografia
A capnografia envolve a medida e o registro da concentração expirada de dióxido de
carbono (CO2). A concentração do CO2 expirado (ETC2) pode ser medida por espectrometria de
massa, ou mais comumente por sensores de absorbância. A técnica de monitorização mais
comum consiste no uso de um dispositivo fotodetector, conectado ao monitor (capnógrafo),
colocado entre o tubo endotraqueal e o circuito do ventilador, ocorrendo a leitura na fase
expiratória. A diferença entre os valores de CO2 mensurados pelo capnografia e pelos achados
da gasometria arterial (PaCO2) é de aproximadamente 1,5 a 2 mm Hg.
As indicações do uso da capnografia, em pacientes em ventilação mecânica, incluem as
situações de grave comprometimento das trocas gasosas, onde a hipoxemia e a hipercapnia e
suas consequências, representam um desafio a equipe médica, no que diz respeito ao resultado
do regime de ventilação, e nos ajustes necessários ao equipamento de ventilação mecânica.
Neste grupo de pacientes estão principalmente os que se encontram em Síndrome de Angústia
Respiratória Aguda (SARA).
Indicações gerais da capnografia

• Uso geralmente limitado a UTI's e centros cirúrgicos.
• Monitorização ventilatória em pacientes corn grave comprometimento das trocas
gasosas como SARA - Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, DPOC - Doença Pulmonar
Obstrutiva Crânica e edema pulmonar.
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• Durante a intubação endotraqueal detecta corn facilidade a colocação inadequada do
tubo (esôfago).
• Detecção por alarme de extubação não-intencional.
Observações
Da mesma maneira que a oximetria de pulso, a capnografia não substitui a análise
gasométrica da PaCO2, no sangue arterial, mas sua monitorização ajuda detectar variações
imediatas no comportamento basal da PCO2.
Monitorização Invasiva da Pressão Arterial Sistêmica
PA = DC (débito cardíaco) x R (resistência periférica)
Indicações

• Monitorização contínua da pressão arterial.
• Prevenção de lesões provocadas por punção arterial frequente.
• Coleta direta de amostras sanguíneas arteriais.
• Acesso para remoção rápida do volume sanguíneo em situações de sobrecarga
volêmica.
Nos pacientes em choque com elevada resistência vascular periférica, pode-se registrar
divergências significativas na mensuração da pressão arterial sistêmica, quando comparados
com os métodos convencionais
(palpatório/auscultatório) com a técnica de mensuração direta por cateter intraarterial.
Estas discrepâncias podem atingir valores tão relevantes quanto 60100 mmHg, o que sem
dúvida implicaria em erros terapêuticos grosseiros e inaceitáveis. Também em pacientes que
requeiram doses fracionadas e ajustáveis de drogas vasoativas potentes (dopamina,
nitroprussiato de sódio, etc.), é de fundamental importância uma mensuração frequente,
acurada e, se possível, contínua da PA.
Obtenção da linha arterial
Uma linha arterial permanente pode ser obtida por punção ou por dissecção arterial.
Prefere-se a obtenção pelo método da punção percutânea com dispositivo teflonado
(Intracath ) nº. 18 ou 20, após antissepsia com PVP-I e infiltração anestésica local (sem
vasoconstritor).
Os locais de escolha para a inserção incluem a artéria radial, femural ou pediosa.
Raramente utiliza-se a artéria braquial pelo potencial risco de complicações tromboembólicas
em antebraço e mão. A artéria radial deve ser usada preferencialmente, sempre que possível do
lado corporal não dominante, e após a realização do teste de Allen.
O teste de Allen consiste na oclusão das artérias ulnar e radial por pressão no punho, após
esvaziamento compressivo da mão. Quando a mão se tornar pálida e fria, a liberação da
compressão ulnar deve promover o enchimento sanguíneo capilar da mão em
aproximadamente 5 segundos, significando que a eventual perda da artéria radial (por
trombose, vasoespasmo) não acarretará lesão isquêmica da mão.
Conexão ao manômetro de mercúrio ou transdutor de pressão
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O sistema de conexão ao manômetro de mercúrio (que registrará a PA média) ou ao
transdutor eletrônico é feito por interposição de cateter de polietileno rígido estéril, não menor
que 30 cm e nem maior que 1,20 m de comprimento. Atualmente, os manômetros de mercúrio
e aneróide estão em franca queda de utilização, justificando-se sua utilização somente em casos
de emergências onde não ha o equipamento necessário.
O sistema deve ser preenchido com solução salina fisiológica estéril (S.F. 0,9%) contendo
heparina (vide heparinização de soro no Capítulo 20, página 232). As bolhas de ar presentes
devem ser sistematicamente eliminadas do sistema interior. Deve-se restringir a cateterização
ao tempo mínimo necessário para o controle hemodinâmico do paciente, pois a incidência de
complicações trombóticas e infecciosas é diretamente proporcional ao tempo de permanência
do cateter.
As principais complicações da cateterização arterial periférica são infecções e isquemia,
que aparecem tão mais frequentes quanta menos são obedecidos os preceitos técnicos
adequados para a obtenção da PA contínua e quanto mais tempo a cânula permanecer
posicionada.
Complicações

•

Vasoespasmo.

•

Trombose.

•

Embolização distal e proximal.

•

Neuropatia compressiva.

•

Formações aneurismáticas.

•

Fistulas artério/venosas.

•

Infecção local e sistêmica.

•

Injeção inadvertida de drogas.

•

Necrose e gangrena de dígitos.
Observação

A remoção do cateter deve ser feita imediatamente sempre que se observar: isquemia
distal, sinais de infecção local, pouca ou nenhuma oscilação (manômetro).
Notas
Curativo no ponto de inserção do cateter - capítulo 16, página 200.
Cuidados de enfermagem - capítulo 20, página 229.
Manejo e medida de PAM - capítulo 20, página 230.
Monitorização da Pressão Venosa Central (PVC)
A monitorização da PVC reflete a função das câmaras cardíacas direitas e suas pressões
de enchimento, bem como sua habilidade em receber e bombear o sangue, e ainda
indiretamente a situação do leito capilar pulmonar e suas correlações com a função ventricular
esquerda e a situação de sua pré e póscarga.
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Hoje, com o advento da monitorização mais precisa pelo cateter de SwanGanz, e de
documentadas discrepâncias entre a correlação da PVC e das pressões no átrio esquerdo em
determinada situações clínicas, a monitorização PVC perdeu em muito seu valor prático, porém
pelo contraste com o alto custo da monitorização por cateter de artéria pulmonar, ainda tem
seu uso muito difundido.
Utiliza o método de coluna d'água ou através de transdutores (gauges) eletrônicos,
conectados a monitores multiparamétricos, conectados por um sistema simples, acoplado a um
acesso venoso central, possibilita mensurações periódicas e de baixo risco para o paciente.
O cateter central deve estar posicionado intratorácico em veia cava superior ou inferior,
devendo evitar-se o posicionamento em átrio direito através de checagem radiológica. O cateter
e o equipo de PVC não devem passar de 1,20 m de comprimento.
0 sistema deve ser preenchido com solução salina 0,9% (S.F.), com heparina, devendo
paciente ser colocado em posição de decúbito dorsal horizontal e o "zero" na coluna de água
posicionado ao nível da linha axilar média.
A mensuração da PVC deve ser feita com manômetro graduado em cm de água, ou através
de transdutores calibrados em escala de 0 a 40 mmHg. Obedecida a técnica mencionada e o
ponto zero de referência na linha axilar média, obtém-se valores normais de PVC entre 6 e 10
cm de H2O (coluna de água) e 3 a 6 mmHg (transdutor).
A PVC deve ser medida em pacientes sem doenças cardíacas prévias.
As medições são afetadas de maneira importante pelas características da ventilação
mecânica e do valor da PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final).
De maneira relativa, a PVC. Quando apresentar valores inferiores a 4 cm H2O, é descrita
como baixa e pode indicar necessidade de reposição de fluidos. Quando os valores estiverem
acima de 10 cm H2O, a PVC é referida como alta e a suspeita de insuficiência cardíaca congestiva,
edema pulmonar de outra natureza, DPOC ou cor pulmonale, sempre associados à correlação
clínica, devem ser inicialmente considerados.
Cateterização da Artéria Pulmonar - Cateter de Swan-Ganz Introdução
A cateterização da artéria pulmonar ou de Swan-Ganz utiliza um sensor de termodiluição
introduzido por acesso central (fluxo dirigido) que, atualmente, é de fundamental importância
diagnóstico, na monitorização e análise terapêutica do paciente criticamente enfermo. Seu uso
está indicado em pacientes com instabilidade oxi-hemodinâmica como naqueles em choque
cardiogênico, séptico, na Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, em pré, per e pósoperatório
de cirurgias cardíacas ou em cirurgias realizadas em portadores de cardiopatias de alto risco.
Em nosso meio, o alto custo do cateter ainda impede sua utilização em maior escala,
porém o domínio de sua técnica de implantação deve ser estimulado e a sua relevância clínica
deve ser destacada.
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"Cateter de Swan-Ganz" e curvas geradas durante a introdução do cateter na artéria
pulmonar.
O cateter
A monitorização hemodinâmica à beira do leito, pode ser realizada pela cateterização das
câmaras cardíacas direitas através de um cateter desenvolvido na década de 70 por Swan e
colaboradores.
O cateter de 3 vias é provido de sensor (termistor), a 5 cm da sua porção terminal, e
também de um balão inflável de látex (com capacidade de aproximadamente 1,5 ml) que faz
com que o mesmo direcione-se pelo fluxo (corrente sanguínea), através do átrio e ventrículo
direitos, artéria pulmonar e capilar pulmonar.
A superfície externa do cateter possui uma "régua", que auxilia na adequada colocação
do cateter, e suas respectivas distâncias, valido para pacientes adultos:

•

Átrio direito - 10 a 15 cm

•

Ventrículo direito - 20 a 30 cm

•

Artéria pulmonar - 45 a 50 cm

•

Capilar pulmonar - 50 a 55 cm

Em cada um destes locais, as ondas registradas pelo sensor terão características próprias
e que ao monitor deve ser reconhecidas, o que é fundamental para a adequada localização do
cateter, onde finalmente, durante o procedimento de medição, o mesmo será inflado e
registrará a pressão de artéria pulmonar ocluída (PAPO). (ver a figura das ondas de pressão
acima). O termistor, por método de termodiluição informa a situação do débito cardíaco (DC).
Com o cateter posicionado, obtém-se também os seguintes parâmetros hemodinâmicos
medidos diretamente: pressão venosa central (PVC), pressões sistêmica e diastólica do
ventrículo direito (obtidas durante o seu posicionamento), pressões sistólica e diastólica da
artéria pulmonar.
Já com o balonete insuflado em ramo da artéria pulmonar, obtém-se o que se chama de
pressão capilar pulmonar (PCP) ou, mais apropriadamente, pressão de artéria pulmonar ocluída
(PAPO).
A PAPO, em várias situações clínicas comuns informa de maneira indireta outros
parâmetros fisiológicos, como a pressão hidrostática capilar pulmonar e a pré-carga do
ventrículo esquerdo (VE). Desta forma, uma vez medidas as pressões intracavitárias e
intravasculares, tendo-se em mãos valores do DC e da FC, pode-se calcular, por meio de fórmulas
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aplicativas, os valores da Resistência Vascular Pulmonar (RPV), o Volume Sistólico Ventricular
(VS) e a Resistência Vascular Periférica (RVP). Assim, apenas com a cateterização à beira do leito,
de maneira rápida e segura, do lado direito da circulação sanguínea, obtém-se o perfil
hemodinâmico do paciente em estado crítico, o que por sua vez, permite intervenções
terapêuticas mais precoces e precisas.
O cateter de Swan-Ganz, em uso, deve ser trocado em no máximo a cada 5 dias, em razão
da prevenção de complicações infecciosas, porém a retirada deve ser feita imediatamente, a
qualquer tempo, na evidência ou suspeita de contaminação do cateter, conforme as rotinas do
serviço de controle de infecção hospitalar.
Indicações clínicas

•

Choque ou hipotensão (ou em situações clínicas em que a possibilidade de ocorrência
de hipotensão é bastante alta, como em cirurgias de grande porte com apreciável perda
volêmica). Os dados hemodinâmicos são úteis tanto para o diagnóstico quanto para a
terapêutica, permitindo a detecção de hipovolemia (pressões de enchimento diminuídas)
vasodilatação periférica (resistência vascular diminuída) e insuficiência cardíaca (débito cardíaco
diminuído com pressões de enchimento e resistência vascular elevada).

•

Edema pulmonar cardiogênico ou não-cardiogênico.

•

Outras indicações gerais tais como: doente em estado crítico para os quais se torna
desejável um controle rigoroso da ação de drogas vasoativas ou administração de líquidos, como
em situação de sepsis, crise hipertensiva, grandes queimaduras, intoxicações exógenos, infarto
do miocárdio, insuficiência respiratória aguda, entre outras.
Complicações da cateterização relacionadas às técnicas de acesso venoso central

•

As mesmas de acesso venoso central.
Complicações relacionadas ao posicionamento do cateter

•

Arritmias cardíacas (extrassístoles atriais e ventriculares, taquicardias atriais e
ventriculares, flutter/fibrilação atrial e ventricular).

•

Bloqueio de ramo direito.

•

Infarto pulmonar.

•

Ruptura de ramos da artéria pulmonar; infecções e sepse relacionadas ao cateter.

•

Ruptura do balonete.

•

Nó no cateter.

•

Lesão endocárdica, incluindo lesões valvulares, de cordas tendíneas, músculos papilares.
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Trombose venosa profunda.
Cuidados de Enfermagem – vide cuidados com cateteres venosos e arteriais.
Assistência a Pacientes após Estudo Hemodinâmico
Objetivo

•

Prevenir
complicações e
se apresentarem.

•

Estudo do coração e grandes vasos (aorta e arteria pulmonar).

assisti-las

imediatamente

quando

•

Estudo de suas artérias coronárias corn procedimentos - dilatações (angioplastias) e/ou
colacacao de stents (próteses).

•

Estudos angiográficos de outros vasos do corpo.

•

Estudos angiográficos de vasos da cabeça.
Cuidados de Enfermagem

•

Verificar a presença de sangramento no curativo; em caso afirmativo, se o sangue é vivo,
comprimir o local e comunicar o serviço de Hemodinâmica com urgência.

•

Passar o paciente da maca para a cama sem fletir o membro cateterizado.

•

Orientar a paciente a não fletir o membro cateterizado durante duas horas após o exame
se não tiver bainha mantida; com bainha presente o membro na artéria não deve ser mobilizado.

•

Pesquisar e comunicar imediatamente ausência de pulso periférico, dor e
formigamento, extremidade frias e cianose no membro cateterizado bem como cefaléia,
náuseas e vômitos.

•

Envolver o membro cateterizado corn algodão e atadura na presença de extremidades
frias ou, ao constatar a ausência de pulsos periféricos.

•

Medir e anotar na folha de Cuidados Gerais os dados vitais e administrar a medicação
prescrita.
Dieta livre após 2 horas do exame. Em casos de anestesia geral ou complicações pósexame, observar orientação médica na prescrição.
Notas
A retirada da bainha (cateter) deve ser feita cerca de 4 a 12 horas após procedimento.
Quem retira é a equipe do serviço de Hemodinâmica, pois deve haver compressão local (com
curativos compressivos) por cerca da 40 a 60 minutos.Após a retirada da bainha, e compressão
inicial do ponto de inserção, novo curativo é realizado, com bolas de gaze e faixas de
esparadrapo (este deverá ser retirado pela enfermagem 12 horas após sua colocação).
Cardioversão
Objetivo
Reversão de arritmias severas. Pode ser Eletiva (Fibrilação Atrial Crônica) ou de
Emergência (Fibrilação Atrial Aguda). Material
Bandeja para reanimação cardiorrespiratória.
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Ação
Enfermagem → Posicionar paciente em decúbito dorsal → Providenciar acesso venoso →
Monitorizar o paciente → Preparar o cardioversor → Fornecer oxigênio através de máscara de
AM BU → Colocar pasta eletrolítica nas pás do cardioversor → Afastar-se do leito no memento
do choque → Manter oxigenação após o procedimento → Anotar hora e nome de quem
realizou.
Nota

•

A cardioversão eletiva pode ser realizada sem choque elétrico em algumas situações e
é chamada de cardioversão química.

•

A cardioversão elétrica é sincronizada corn o batimento cardíaco através do próprio
equipamento.
Após cardioversão elétrica sempre manter-se atento a possíveis intercorrências (novas
arritmias).

•

Manter oxigenação através de cateteres por períodos determinado pelo médico.

•

O procedimento muitas vezes é realizado (eletivo ou não) em pacientes já intubados e
sob ventilação mecânica.
Índices Prognósticos
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*

Anergia total - sem resposta a todos os testes cutâneos provocativos, incluindo caxumba
e fungos.

*

Resposta relativa – Indica compromisso da imunidade celular
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PROCEDIMENTO: Diagnóstico e Tratamento das Síndromes Isquêmicas
Miocárdicas Instáveis
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO NA SALA DE EMERGÊNCIA
Operacionalidade
As diretrizes implicam em abordagem sistematizada dos pacientes com dor torácica,
tendo como características:

•

Programa de avaliação de pacientes com dor torácica, caracterizados como de
moderado a baixo risco de eventos coronarianos ou Morte, com sistematização.

•

Unidade funcional para diagnóstico e tratamento das Síndromes Isquêmicas Agudas.

•

Corpo Clínico treinado: Médicos e Enfermeiras.
Equipamentos e Serviços Complementares

•

Central com Oxigênio, Vácuo e Ar comprimido; Monitor; Desfibrilador; Oxímetro; PAM
não invasiva.

•

Eletrocardiógrafo.

•

Serviço de Radiologia com funcionamento em horário integral.

•

Laboratório equipado para dosagens de Troponinas, CPK e CK-MB.

•

Serviço de Ecocardiografia.

•

Serviço de Ergometria.

•

Serviço de Cintilografia.

•

Serviço de Hemodinâmica
Objetivos

•

Priorizar o atendimento dos Pacientes com dor torácica.

•

Agilizar o atendimento e o diagnóstico etiológico.

•

Otimizar a acurácia diagnóstica das Síndromes Coronarianas Agudas.

•

Reduzir a taxa de Hospitalização inapropriada de pacientes sem Síndrome Coronariana

Aguda.

•

Reduzir a taxa de liberação inapropriada de pacientes com Síndrome Coronariana

Aguda.

•

Reduzir o tempo de reperfusão coronária nos pacientes com Infarto Agudo do
Miocárdio.

•

Reduzir os custos da investigação diagnóstica.
Fluxograma

•

Os Pacientes serão estratificados em um Fluxograma baseado nas características da dor
torácica na admissão e os achados eletrocardiográficos.
História Clínica com caracterização do tipo de dor e Exame Físico.
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A Anamnese inicial identifica uma dor torácica como típica ou atípica
Dor Típica
Dor Tipo A : Definitivamente Anginosa
Dor Tipo B: Provavelmente Anginosa
Dor Atípica
Dor Tipo C : Provavelmente não anginosa
Classificação do Tipo de Dor
Dor Tipo A – Definitivamente Anginosa
Dor Torácica que dá ao Médico examinador a certeza do diagnóstico de Insuficiência
Coronariana Aguda, independente dos resultados dos Exames Complementares. ( Dor/desconforto
retroesternal ou precordial, com piora ou desencadeada ao esforço físico, com duração maior que 5
minutos e aliviada com repouso ou Nitrato em menos de 10 minutos).
Dor Tipo B – Provavelmente Anginosa
Dor torácica cujas características faz da Insuficiência Coronariana Aguda a principal hipótese
diagnóstica, porém necessitando o médico de exames complementares para sua confirmação. (Tem
a maioria das características da dor definitivamente anginosa).
Dor Tipo C – Provavelmente não anginosa
Dor torácica cujas características não faz da Insuficiência Coronariana a principal suspeita
diagnóstica, porém necessitando o Médico de Exames complementares para sua exclusão. (Tem
algumas poucas características da dor definitivamente anginosa).
Rota 1 - Ambulatorial
CLASSIFICAÇÃO DIAGNOSTICA
1. Todos os Pacientes deverão ter a classificação de Braunwald e TIMI Score em suas
hipóteses diagnosticas (Vide Anexo).
TERAPÊUTICA ADJUVANTE DAS S.I.M.I.
Medidas Gerais Iniciais:

•

Repouso no Leito com monitorização eletrocardiográfica contínua, PA não invasiva e
oximetria de pulso (C).

•

Morfina ou Meperidina quando os sintomas não forem controlados com as medidas
antisquêmicas ou na presença de congestão pulmonar (C).

•

Oxigênio suplementar para os pacientes que se apresentam com dispneia ou cianose,
Saturação de Oxigênio < 90% ou no máximo nas primeiras 2 – 3 horas nos pacientes que evoluam
sem complicações (C).

•

Nitroglicerina, comp. Sublingual ou Spray seguido pela administração Intravenosa (C).

•

Aspirina na dose inicial de 200mg (mastigada) ou 100 a 300 mg nos pacientes que já
fazem uso regular (A).
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TRATAMENTO ESPECÍFICO
1. Nitratos Dose:
Sublingual: NTG 0,30 a 0,44 mg / Dinitrato de Isosorbida 5 mg (01 comp.) a cada 5 min,
dose máxima de 15 mg.

-

Intravenoso: NTG 10-20 mcg/min. Aumentar 5-10 mcg cada
5-10 min
-

Atenção (Contraindicações):

1.

PAS< 90 mm Hg

2.

Infarto Ventrículo Direito

3.

Uso de Sildenafil nas últimas 24 hs

4.

Limitar queda da PAS:

-

10 % se normotenso

-

30 % se hipertenso
BETA-BLOQUEADORES
Quando?

Em todos os pacientes com IAM sem elevação de ST ou Angina instável que não
apresentem contraindicações.

-

Como?
Metoprolol
5 mg IV lento; repetir após 5 min (total 15 mg), observando Pressão Arterial e Frequência
Cardíaca.
Nos pacientes com boa tolerância iniciar a terapia oral com doses de 100 a 200 mg/dia ou
outro Betabloqueador (Propranolol/ Atenolol).
Contra – indicações ao uso dos Betabloqueadores

1.

Frequência Cardíaca < 60 bpm

2.

Pressão Arterial Sistólica < 100 mmHg

3.

Sinais de Insuficiência Ventricular Esquerda

4.

Edema Agudo de Pulmão

5.

Sinais de hipoperfusão Periférica

6.

BAV 1º grau com P-R > 0,24 Seg

7.

BAV 2º ou 3º grau

8.

DPOC grave

9.

História de Asma Brônquica

10.

Doença Vascular Periférica Clopidogrel Quando?
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1.

Pacientes que apresentem contraindicações absolutas ou relativas ao uso do AAS

2.

Pacientes com Angina Instável de Alto Risco (Inversão da Onda T > 02 mm ou
Infradenivelamento do Segmento S-T > 0,5 mm) ou Infarto sem Supradesnível do Segmento ST.
Como?
1. Dose de Inicial de 300mg (04 comp.) e manutenção de 75mg/dia.
Ácido Acetil Salicílico
Quando?
Todo pacientes com IAM e AI que não apresentem contraindicações ao seu uso.
Como?
Dose inicial de 200mg (Mastigar) ou manutenção da dose de 100 a 300 mg/dia nos
pacientes com relato de uso regular da mesma. Manter o uso indefinidamente. Heparina Não
Fracionada Quando?
Em todos os pacientes com Angina Instável ou IAM sem onda Q que não apresentem
contraindicação ao seu uso.
Como?
Bolus: 60UI/Kg com dose máxima de 5000 UI
Manutenção: 12UI/Kg com dose máxima de 1000UI/h reajustando a velocidade de
infusão de acordo com quadro em anexo.
TTPa (

Bolus

seg )

Parar
Infusão

Velocidade

Repetir
TTPa

< 40

3000 UI

O min

+ 2 ml/h

6h

40 – 49

0

0

+ 1 ml/h

6h

50 – 70

0

0

0

24h

71 – 85

0

0

- 1ml/h

24h

86

–

0

30 min

- 2 ml/h

6h

101

–

0

60 min

- 3 ml/h

6h

0

60 min

- 6 ml/h

6h

100

150
> 150

Bloqueadores dos Canais de Cálcio Quando?

1.

Em pacientes com isquemia recorrente, quando betabloqueadores são contraindicados,
na ausência de disfunção Ventricular Esquerda (Verapamil e Diltiazem).
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2.

BCC de longa duração para isquemia recorrente na ausência de contraindicação quando
betabloqueadores e Nitratos estiverem em dose máxima.
Pravastatina Quando?
1. Em todos os Pacientes com quadro clínico de Angina Instável que apresentam LDLColesterol > 115 mg Como?
Iniciar com dose de 20 mg / dia e posterior reajuste de dose ambulatorial.
Diagnóstico e Tratamento das Síndromes Isquêmicas Miocárdicas
Instáveis
ROTINAS DA UNIDADE CORONARIANA PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES COM
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO S-T
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Dor Torácica sugestiva de Isquemia

Avaliação Imediata:

Tratamento Geral Imediato:

Obter sinais vitais. História e Exame Físico objetivos
com ênfase nas contraindicações para Trombólise.
Monitorização Cardíaca e Saturação de Oxigênio
Obter acesso venoso
(12 derivações + V3r; V4r; V7
O
E
Obter Rx de Tórax

E

Oxigênio
Aspirina 200mg (Mastigar e
en
Ni
(se dor não aliviar
Dolant
com

com os seguintes achados:
Supradesnivelamento do Segmento S

T maior que 0,1mV em duas ou mais derivações contíguas

Novo ou presumivelmente novo Bloqueio de Ramo Esquerdo ou
Infradesnivelamento do Segmento S
e V2 com relação R/S > 1,0
T

Iniciar Terapia associada sem

atrasar o Esquema de Reperfusão

12 horas do início dos sintomas

12 horas do início dos sintomas com
persistência dos sintomas, Isquemia
recorrente e/ou Disfunção Ventricular
Esquer

Contraindicações para Trombólise.
Presen

Choque Cardiogênico
Ause

Angioplastia Primária com Abciximab e/ou
Iniciar Esquema de Reperfusão:

S

Esquema 1 ou Esquema 2

TERAPIA ASSOCIADA
Deverá ser administrada a todos os pacientes com IAM, concomitante ao esquema de
reperfusão ou isoladamente naqueles que não preencherem os critérios descritos acima.

•

B – Bloqueador: Iniciar Metoprolol Intravenoso nos pacientes que não apresentarem
contraindicação. Deve ser administrado em três bolus de 5mg. Os pacientes são avaliados por 5
min. após cada bolus, e se a frequência cardíaca cair abaixo de 60bpm ou a pressão sistólica cair
abaixo de 100 mmHg a droga não deve ser mais administrada. Se a estabilidade hemodinâmica
persistir, 15 min. após a última dose, o paciente deve receber inicialmente Metoprolol Oral
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50mg duas vezes ao dia, aumentando gradativamente até atingir controle ideal da frequência
cardíaca.

•

Nitrato Intravenoso: Em todos os pacientes que não apresentem contraindicação,
durante 48 horas.

•

AAS: Após a dose de admissão, manter 100mg/dia, exceto nos pacientes com
intolerância ou alergia documentada (Substituir por Clopidogrel).

•

IECA: Iniciar em todos os pacientes que não apresentarem contraindicação: 12,5mg
25mg 50mg a cada 08 horas.

•

Pravastatina: Iniciar em todos os pacientes com LDL - Colesterol > 130mg/dl.

•

Liquemine: Deve ser iniciado na dose de 5000 UI SC de 8/8h.
ESQUEMA 1 DE REPERFUSÃO
R-tpa + Abciximab + Heparina

•

R – tpa: Dose Total de 50mg (15mg em bolus + 35mg em 60 min).

•

Abciximab: Bolus de 0,25 mg/Kg + Infusão contínua de 0,125 ug/Kg/min até dose
máxima de 10 ug/min por um período de 12 horas.

•

Heparina: Bolus de 40 UI/ Kg (Máximo de 3000 UI) seguidos de 7UI/Kg/h (Máximo de
800 UI/h) nas primeiras 03 horas e posteriormente com o objetivo de manter o TTPa entre 50 e
70 segundos nas primeiras 24 horas.

Hep
ari

na Sódica

Bolus

Abciximab
Bolus Intravenoso 0,25 mg/Kg
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t
pa

Bolus Intravenoso de 15mg

Infusão de 35mg em 60min

Infusão contínua de Abciximab

,125ug/Kg/m

Infusão contínua de Heparina
UI/Kg/h (Max. 800 UI/h nas primeiras 03 horas) e

ESQUEMA 2 DE REPERFUSÃO

Segunda a Sexta das 07: 00 às
19: 00

Angioplastia Primária com
Stent e/ou
Abciximab

Segunda a Sexta das 20: 00 às 07:
00 Sábados, Domingos e Feriados

Trombólise
Streptokinase

convencional

com

EXAMES DE ROTINA

1.

Hemograma

2.

CPK e CK-MB – Deverão ser realizadas inicialmente de 6/6h até ser registrado Pico.
Posteriormente a cada 12 horas até normalização. Se houver recorrência da dor com alteração
eletrocardiográfica significativa, as enzimas deverão ser novamente realizadas com os mesmos
critérios da admissão com um máximo de 04 dosagens se não houver elevação inicial. 3. Função
Renal e Eletrólitos (Sódio, Potássio, Magnésio, Uréia,
Creatinina)
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4.

TTPa e TP

5.

Perfil Lipídico em jejum e/ou na admissão.

6.

Eletrocardiograma - Além do realizado na admissão, deverão ser realizados 01 hora e
03h após o término da Trombólise e diariamente a partir de então enquanto estiver internado
na UCO ou quando necessário. 7. Ecocardiograma – Deverá ser realizado no 1º PIM ou mais
precocemente se necessário. Novo Exame a critério da MP em caso de intercorrências.
ANEXOS DE UTILIDADE
Dose de Ataque e Manutenção do Abciximab
Obs: A dose de manutenção é preparada diluindo-se 4,5ml do Abciximab em 250ml de
Sol. Fisiológica ou Glicosada a 5%.

Pe
so

Bol

Manute

us IV
(K

g)

Pe

nçã
(ml

so
o (ml/h)
g)

5,6

9

nçã
IV(

5,8

7

1
0

47

5,9

9,9

48

6,2

51

6,4

52

6,5

1
7

10,
5

8
5

11

10,

8

1

1
7

4

4

1

10,

8

1

1
7

2

3

0

10,

8

1

6,1

1
7

1

2

0
50

8

1

6,0

10,
0

1

0
49

8

1

1
6

0

0

o (ml/h)

ml)

9
46

Manute

us
(K

)
45

Bol

1
7

10,
6

86

1
7

10,

17

10,

17

8
53

6,6

11

87
9
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54

6,8

11

88

11,

17

11,

17

11,

17

11,

17

11,

17

11,

17

11,

17

11,

17

12,

17

12,

17

12,

17

12,

17

12,

17

12,

17

12,

17

12,

17

0
55

6,9

11

89
1

56

7,0

12

90
2

57

7,1

12

91
4

58

7,2

12

92
5

59

7,4

12

93
6

60

7,5

12

94
8

61

7,6

13

95
9

62

7,8

13

96
0

63

7,9

13

97
1

64

8,0

13

98
3

65

8,1

14

99
4

66

8,2

14

100
5

67

8,4

14

101
6

68

8,5

14

102
8

69

8,6

14

103
9
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70

8,8

15

104

13,

17

0
71

8,9

15

72

9,0

15

73

9,1

15

74

9,2

15

75

9,4

16

76

9,5

16

77

9,6

16

78

9,8

16

NORMOGRAMA DE CONTROLE DA HEPARINA
1.

TTPa
(seg)

2.
Bolus

3. Parar
Infusão

4.
Velocidade

5.

Repetir
TTPa

<

3000 UI

O min

+ 2 ml/h

6h

40

0

0

+ 1 ml/h

6h

50 – 70

0

0

0

24h

71 – 85

0

0

- 1ml/h

24h

86 – 100

0

30 min

- 2 ml/h

6h

101 – 150

0

60 min

- 3 ml/h

6h

> 150

0

60 min

- 6 ml/h

6h

40

– 49

Contraindicações para Trombólise
Absolutas
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AVC Hemorrágico prévio em qualquer época ou outros tipos de AVC ou eventos
Cerebrovasculares no último ano.
1.

2.

Neoplasia Intracraniana Conhecida.

3.

Sangramento interno ativo (Exceto Menstruação).

4.

Suspeita de Dissecção de Aorta
Relativas

1.

Hipertensão não controlada na admissão (TA > 180 x 110 mmHg)

2.

Uso atual de anticoagulantes oral em dose Terapêutica.

História de Acidente Cérebrovascular prévio ou Patologia Cerebral conhecida que não se
encaixa nas contraindicações.
3.

Trauma recente (Entre 2 – 4 Semanas), incluindo trauma em Crânio ou manobras de
reanimação traumáticas ou prolongadas (> 10min) ou Cirurgia maior (< 3 Semanas).
4.

5.

Punçâo vascular não compressiva.

6.

Sangramento interno recente (Entre 2 – 4 Semanas).

7.

Exposição prévia a Streptokinase (Especialmente entre 5 dias – 2 anos) ou reação alérgica

prévia.
8.

Gravidez

9.

Úlcera Péptica ativa.

10.

História de Hipertensão crônica Severa.

RECOMENDAÇÕES PARA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PRECOCE

1.

Pacientes com episódios persistentes ou recorrentes de isquemia sintomática,
espontânea ou induzida, com ou sem alterações eletrocardiográficas associadas.

2.

Desenvolvimento de Choque Cardiogênico, congestão pulmonar severa ou hipotensão
persistente.

3.

Pacientes que apresentarem critérios para indicação de Cirurgia Cardíaca de
Urgência/Emergência.
RECOMENDAÇÕES PARA CIRURGIA CARDÍACA DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA
1. Pacientes que não obtiveram sucesso na ATC, evoluindo com manutenção da dor ou
instabilidade hemodinâmica e com anatomia coronariana compatível com a realização de
Revascularização Cirúrgica. 2. Pacientes que evoluírem com Comunicação Interventricular,
Ruptura de Parede Livre ou Insuficiência da Válvula Mitral por disfunção/ruptura de músculo
papilar.
RECOMENDAÇÕES PARA ESTRATIFICAÇÃO ANTES DA ALTA HOSPITALAR

•

Os Pacientes que evoluírem sem complicações deverão ter Alta da UCO no 2º PIM e Alta
Hospitalar do 5º ao 7º PIM.
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•

Todos os Pacientes que tiverem diagnóstico de IAM de Parede Anterior ou IAM
Complicado que não preencherem os critérios de Cineangiocoronariografia Precoce, deverão
ser submetidos a
Cateterismo por volta do 5º PIM. Os demais deverão realizar Teste Ergométrico antes da
Alta (Mini-Teste). Os que apresentarem impossibilidade de realizar o esforço na esteira,
realizarão Cintilografia com Stress farmacológico.
TRATAMENTO DAS ARRITMIAS EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
Fibrilação Atrial
Presença de Ritmo de Fibrilação Atrial

Pacientes com Instabilidade Hemodinâmica, Dor
Torácica Isquêmica ou Sintomatologia
exarceba

Cardiovers

Pacientes oligossintomáticos, sem
instabiliade Hemodinâmica.

Elétrica com 100J

Observar Rotina sobre sedação

Iniciar Dose de Ataque de Amioda
Intraveno

Rever

Não

Não

Cardioversão Elétrica com

S/
Reve

S/

Repetir Dose de Ataque

Cardioversão com 300J ou 360 J

Dose de Manutenção de Amiodarona
mg diluídos em 250 ml de SG a 5% em 24 horas
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1.1.9.5

Procedimentos Médicos: Materno/Infantil

PROCEDIMENTO: Assistência ao Pré Natal
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
Atender e acompanhar as gestantes fazendo a classificação de risco da gestação e
proporcionando o desenvolvimento de uma gestação saudável.
MATERIAL NECESSÁRIO

•

Sala de ambulatório com maca, mesa e cadeiras

•

Prontuário médico

•

Receituário
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Algumas ações devem nortear a conduta do profissional da atenção básica:

▪

Acolher a usuária no Ambulatório;

▪

Realizar o teste rápido de gravidez;

▪

Cadastrar todas as gestantes no SISPRENATAL, com garantia de recursos da Rede
Cegonha até a 12ª semana de gestação;

▪

Disponibilizar o cartão da gestante e preenchê-lo adequadamente em todas as
consultas, garantindo a qualidade da informação;

▪

Realizar classificação do risco gestacional a cada consulta, garantindo encaminhamento
ao pré-natal de alto risco, mantendo o vínculo com o serviço de referência;

▪

Realizar a 1ª consulta, preferencialmente, até 120 dias de gestação;

▪

Solicitar os exames de rotina de acordo com a rotina, garantindo o resultado em tempo
oportuno e tratamento, se necessário;

▪

Realizar teste rápido de HIV e Sífilis de acordo com as diretrizes do programa DST/Aids,
de forma segura, garantindo o sigilo;

▪

Garantir o tratamento de HIV e Sífilis em unidade referenciada;

▪

Sensibilizar o pai para participação do acompanhamento de pré-natal, parto e
nascimento (Lei n° 11.108 de 07 de abril de 2005 – direito à presença do acompanhante);

▪

Realizar ações educativas direcionadas às gestantes e familiares, incluindo visitas à
unidade de referência para o parto (Lei n° 11.634 de 27 de dezembro de 2007 - direito da
gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no SUS);

▪

Ofertar as vacinas preconizadas pelo PNI para as gestantes (dT, Hepatite B e Influenza,
nos períodos de campanha);

▪

Garantir o agendamento e a realização de consultas subsequentes, de pré-natal,
intercalando o atendimento entre médico e enfermeiro;

▪

Encaminhar para unidade de referência para consulta odontológica para todas as
gestantes;
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▪

Garantir o agendamento e a realização de consultas especializadas para as gestantes,
quando necessário;

▪

Proceder ao acolhimento das intercorrências na gestação, com avaliação e classificação
de risco (conforme AIDPI neonatal) e vulnerabilidade;

▪

Realizar acompanhamento integrado às gestantes usuárias de álcool e outras drogas e
em sofrimento psíquico.
CUIDADOS
É indispensável que a avaliação de risco seja permanente, acontecendo em toda consulta.
Devem ser encaminhados para o pré-natal de alto risco, os casos de:
Fatores Relacionados às Condições Prévias: Cardiopatias; Pneumopatias graves (incluindo
asma brônquica); Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em casos de
transplantadas); Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e
hipertireoidismo); Doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia);
Hipertensão arterial crônica e/ou caso de paciente que faça uso de anti-hipertensivo
(PA>140/90mmHg antes de 20 semanas de idade gestacional – IG); Doenças neurológicas (como
epilepsia); Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, depressão
grave etc.); Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses); Alterações
genéticas maternas; Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar;
Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras); Portadoras de
doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG com
malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); Hanseníase; Tuberculose; Dependência de
drogas lícitas ou ilícitas; Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento
especializado.
Fatores Relacionados à História Reprodutiva Anterior: morte intrauterina ou perinatal em
gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida. História prévia de doença
hipertensiva da gestação, com mau resultado obstétrico e/ou perinatal (interrupção prematura
da gestação, morte fetal intrauterina, Síndrome Hellp, eclampsia, internação da mãe em UTI);
Abortamento habitual; Esterilidade/infertilidade.
Fatores Relacionados à Gravidez Atual: restrição do crescimento intrauterino;
Polidrâmnio ou oligodrâmnio; Gemelaridade; Malformações fetais ou arritmia fetal; Distúrbios
hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, hipertensão gestacional ou
transitória); Obs.: É necessário que haja evidência de medidas consecutivas que sugiram
hipertensão. Nestas situações, não se deve encaminhar o caso como medida isolada. Em caso
de suspeita de préeclâmpsia/ eclâmpsia, deve-se encaminhar a paciente à emergência
obstétrica. Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite (toda
gestante com pielonefrite deve ser, inicialmente, encaminhada aa Policlínica de referência, para
avaliação); Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso;
Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis
terciária (USG com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); Infecções como a rubéola e a
citomegalovirose adquiridas na gestação atual; Evidência laboratorial de proteinúria; Diabetes
mellitus gestacional; Desnutrição materna severa; Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes
casos, deve-se encaminhar a gestante para avaliação nutricional); NIC III (nestes casos, devese
encaminhar a gestante ao oncologista); Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia
com BIRADS III ou mais (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista);
Adolescentes com fatores de risco psicossocial. Fonte: (BRASIL, 2012).
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PRIMEIRA CONSULTA

•

Cadastro da gestante no SISPRENATAL Web;

•

Preenchimento do prontuário e do Cartão da Gestante;

•

Anamnese;

•

Exame Físico;

•

Solicitação de exames complementares e realização de teste rápido de
HIV/Sífilis;

•

Orientações gerais;

•

Anotar a idade gestacional e a data provável do parto;

•

Determinação do peso para avaliação do índice de massa corporal;

•

Medida da pressão arterial;

•

Medida da altura uterina;

•

Pesquisa de edema;

•

Avaliação dos resultados dos exames laboratoriais;

•

Verificação do calendário de vacinação;

•

Solicitação de novos exames complementares, de acordo com o trimestre Controles
Maternos:

•

Anotar a idade gestacional e a data provável do parto;

•

Determinação do peso para avaliação do índice de massa corporal;

•

Medida da pressão arterial;

•

Medida da altura uterina;

•

Pesquisa de edema;

•

Avaliação dos resultados dos exames laboratoriais;

•

Verificação do calendário de vacinação;

•

Solicitação de novos exames complementares, de acordo com o trimestre.
Controle fetal:

•

Ausculta dos batimentos cardíacos;

•

Registro de movimentos fetais;
Condutas:

•

Prescrição de suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico, conforme indicação;

•

Orientação alimentar;

•

Realização de ações e práticas educativas individuais e em grupos, ressaltando a
importância do preparo das mamas para o aleitamento materno;
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•

Agendamento das consultas subsequentes.
CONSULTAS SUBSEQUENTES

•

Revisão da ficha pré-natal;

•

Anamnese atual sucinta;

•

Avaliação dos exames solicitados nas consultas anteriores;

•

Acompanhamento do esquema vacinal;

•

Supervisão dos tratamentos estabelecidos.
Interpretação dos Exames Laboratorias e Condutas

•

Tipagem Sanguínea

•

Fator Rh negativo e parceiro com fator Rh positivo e/ou desconhecido: solicitar teste de
Coombs indireto. Se negativo, repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24° semana. Se positivo,
encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco. Teste rápido para Sífilis

•

Se TR positivo, colete amostra sanguínea para a realização do VDRL e teste parceiros
sexuais. Se TR negativo realize sorologia no 3° trimestre, no momento do parto e em caso de
abortamento. Sorologia para Sífilis (VDRL)

•

VDRL negativo: Anotar no cartão, informar a gestante, orientar para o uso de
preservativo. Repetir o exame em torno da 30ª semana, no momento do parto ou em caso de
abortamento, devido aos riscos de infecção/reinfecção.

•

VDRL positivo: Solicitar o exame do parceiro e o teste confirmatório

(FTA-ABS ou MHATP). Se o teste for não reagente” descartar a hipótese de sífilis,
considerando reação cruzada pela gravidez e outras doenças. Se o teste for reagente” confirma
o diagnóstico de sífilis, devendo ser instituído o tratamento e acompanhamento.

•

Na impossibilidade de realizar teste confirmatório, se a história passada de tratamento
não puder ser resgatada deve-se considerar resultado positivo em qualquer titulação como sífilis
em atividade, e iniciar o tratamento na mulher e seu (s) parceiro(s) sexual (ais). Urina Tipo I e
Urocultura

•

Proteínas: Se apresentar traços”: repetir o exame em 15 dias; caso se mantenha,
encaminhar a gestante ao pré-natal de alto-risco. Assim como, se apresentar traços” com
hipertensão e/ou edema ou ainda, se apresentar proteinúria maciça”: referir ao pré-natal de
alto risco.

•

Bacteriúria/leucocitúria/piúria ou cultura positiva (maior 105 col/ml): avaliar e tratar a
gestante para ITU empiricamente, até resultado do antibiograma. Solicitar Exame de Urina tipo
I após o término do tratamento. Em caso de ITU de repetição ou refratária ao tratamento, após
ajuste de medicação com resultado do antibiograma, é necessário referir a gestante ao pré-natal
de alto risco. Caso haja suspeita de pielonefrite, é necessário referir a gestante aa Policlínica de
referência para intercorrências obstétricas.

•

Hematúria: se for piúria associada, considerar ITU e proceder da mesma forma como foi
apresentado acima. Se for isolada, uma vez que tenha sido excluído sangramento genital, é
necessário referir a gestante para consulta especializada.
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•

Cilindrúria: referir a gestante ao pré-natal de alto risco.

•

Outros elementos: não necessita de cuidados especiais. Dosagem de Hemoglobina e
Hematócrito

•

Hemoglobina maior igual à 11g/dl: Ausência de anemia, mantendo suplementação de
40mg/dia de ferro elementar e 5mg de ácido fólico, a partir da 20ª semana. Recomenda-se a
ingestão, uma hora antes das refeições.

•

Hemoglobina 8g/dl: Anemia leve a moderada.Solicitar parasitológico de fezes e tratar
parasitoses, se presentes. Prescrever sulfato ferroso em dose de tratamento de anemia
ferropriva (120 a 240mg de ferro elementar/dia); três a seis drágeas de sulfato ferroso/dia, via
oral, uma hora antes das refeições. Repetir o exame em 60 dias. Se os níveis estiverem subindo,
manter o tratamento até a hemoglobina atingir 11g/dl, quando deverá ser mantida a dose de
suplementação (60mg ao dia). Repetir o exame em torno da 30ª semana. Se os níveis
permanecerem estacionários ou em queda, referir a gestante ao prénatal de alto risco.

•

HemoglobinaSorologia para Hepatite B (HBsAg)

•

Se o HBsAg for positivo, realize aconselhamento pós-teste e encaminhe a gestante para
seguimento ao pré-natal no serviço de atenção especializada em hepatite. Se HBsAg negativo,
realize aconse- lhamento pós-teste e vacinação da gestante, caso não tenha sido vacinada.
Repetir a sorologia no 3° trimestre. Sorologia para Toxoplasmose

•

É feita a triagem para toxoplasmose por meio da detecção de anticorpos da classe IgM
(Elisa ou imunofluorescência). Em caso de IgM positivo, é considerada doença ativa e o
tratamento deverá ser instituído e encaminhado para serviço de referência (Centro de Saúde
Anita Garibaldi). Vacinação na gestação
Condutas:

•

As vacinas indicadas na gestação são a dupla tipo adulto (dT contra a difteria e tétano),
Hepatite B e Influenza (períodos de campanha), para todas as mulheres que não tem vacinação
prévia ou tem esquema vacinal incompleto. Esquemas da Vacinação dT

•

Sem nenhuma dose: Iniciar o esquema, independente da idade gestacional, com três
doses, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, de 30 dias;

•

Menos de três doses: Completar as três doses o mais precocemente possível, com
intervalo de 60 dias ou, no mínimo, de 30 dias;

•

Três doses ou mais, sendo a última dose há menos de 5 anos: não é necessário vacinar;

•

Três doses ou mais, sendo a última dose há mais de 5 anos: uma dose de reforço.
Esquema da vacinação contra Hepatite B

•

Sem nenhuma dose: iniciar o esquema após o primeiro trimestre de gestação, sendo de
três doses com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda e de 180 dias entre a primeira
e a terceira.

•

Esquema incompleto (1 ou 2 doses): deve-se completar o esquema.

•

Esquema completo: não se deve vacinar. Na impossibilidade de se realizar a sorologia
anti-HBs, deve-se avaliar o estado vacinal da gestante e vaciná-la, se for o caso. Vacinação contra
Influenza
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•

Gestantes em qualquer período gestacional: dose única, durante a Campanha anual
contra a influenza.

•

Em caso de necessidade de outras vacinas, deve-se verificar o Manual do

Programa Nacional de Humanização (PNI). NOTIFICAÇÃO CONPULSÓRIA Nos casos de HIV
e Sífilis, em gestante, toxoplasmose adquirida na gestação e outras doenças de notificação
compulsória presentes neste período, devem ser notificadas de acordo com a Portaria nº 104,
de 25 de janeiro de 2011.
Tratamento da Anemia:

•

Iniciar tratamento na 20º semana de gestação

•

1 drágea de sulfato ferroso/dia (200mg) = 40mg de ferro elementar hb entre 811g/dl
anemia leve-moderada hb < 8g/dl anemia grave

•

Solicitar parasitológico de fezes

•

Tratar anemia com 120-200mg de ferro elementar/dia

•

5 drágeas de dulfato ferroso de 40mg via oral

•

Repetir dosagem de hb entre 30–60 dias se atingir hb=11g/dl

•

Fazer dose suplementação com 1 drágea 40mg de ferro elementar

•

Repetir dosagem no 3o semestre se hb permanecer em níveis estacionários ou se
diminuir, referir ao pré-natal de alto risco referir gestante ao pré-natal de alto risco.
Prevenção de Pré Eclampsia/Ecamplansia
A prevenção primária efetiva para o desenvolvimento da préeclâmpsia/eclâmpsia não
representa uma realidade. Ainda assim, a OMS, priorizando a estratégia de evidências científicas
com força de recomendação, apresenta a viabilidade das intervenções listadas abaixo:

•

Em áreas onde a ingesta dietética de cálcio é baixa, a suplementação de cálcio durante
a gravidez, na dose de 1,5-2,0 g/dia, é recomendada para a prevenção da pré-eclâmpsia em
todas as mulheres, especialmente, naquelas de alto risco para desenvolvimento da doença.

•

Baixas doses do ácido acetilsalicílico (aspirina-75mg) são recomendadas para a
prevenção da pré-eclâmpsia em mulheres de alto risco para o desenvolvimento dessa condição
clínica.

•

O sulfato de magnésio é recomendado para a prevenção da eclâmpsia, em mulheres
com pré eclâmpsia grave, em preferência aos outros anticonvulsivantes.

•

A orientação para que o consumo excessivo de sal na dieta seja evitado deve constar
como recomendação geral para uma prática dietética saudável. Entretanto, a restrição dietética
de sal, na gravidez, com o objetivo de prevenir o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e suas
complicações não é recomendado.

•

A suplementação dietética das vitaminas C, D e E, durante a gravidez, não é
recomendada para prevenir o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e suas complicações.

•

O uso de diuréticos, particularmente os tiazídicos, não é recomendado como estratégia
para prevenção da pré-eclâmpsia e suas complicações.
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Manejo Ambulatorial
Recomenda-se o manejo clínico ambulatorial para as formas de préeclâmpsia leve e
hipertensão arterial crônica com préeclâmpsia leve superajuntada. Os serviços de saúde devem
viabilizar o agendamento mais frequente para essas gestantes, recomendando-se o
acompanhamento quinzenal ou mais frequente, se necessário. A orientação para o repouso das
atividades profissionais e afazeres domésticos deve ser individualizada, respeitando-se a
autonomia da gestante, uma vez que, tal medida, não representa uma estratégia com evidência
científica de eficácia para a prevenção primária da pré-eclâmpsia e suas complicações. A
abordagem ambulatorial deve contemplar a multidisciplinaridade, destacando-se a
propedêutica da vitalidade fetal (o mais frequente possível), a orientação nutricional (dieta
hiperproteica, normossódica, sem restrição hídrica) e o apoio psicossocial (atuação sobre os
fatores de risco associados). A propedêutica complementar, nesses casos, deve priorizar a
investigação de lesão em órgãos-alvo.
O controle dos níveis pressóricos com drogas anti-hipertensivas deve ser realizado com
as medicações disponíveis conforme a realidade local e, sobretudo, de acordo com a experiência
e segurança do prescritor.
O seguimento ambulatorial permanece indicado, enquanto mantidos os níveis tensionais
estáveis (TAD < 90 mm/ Hg), os exames laboratoriais sem sinais de alerta (Quadro 1) e ausentes
os sinais de comprometimento da vitalidade fetal. A ausência dessas condições pressupõe a
evolução para a forma grave da doença, quando está indicado o tratamento hospitalar.
PROCEDIMENTO: Atenção ao Puerpério
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS:
Evitar sequelas e, até mesmo, a morte materna e reduzir a mortalidade infantil.
MATERIAL NECESSÁRIO

•

Sala de ambulatório com maca, mesa e cadeiras

•

Prontuário médico

•

Receituário
PRINCIPAIS ATIVIDADES

É importante salientar que, assim como o pré-natal, o puerpério é um período que requer
atenção especial da Equipe de Saúde. No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização
da Primeira Semana de Saúde Integral com vistas à redução da mortalidade infantil. Durante
esta semana, o profissional deverá avaliar o estado de saúde do binômio mãe/filho:

•

orientar e apoiar a família quanto à amamentação;

•

orientar os cuidados básicos com o recém-nascido como, a triagem neonatal, triagem
auditiva, checagem da vacinação BCG e Hepatite B;

•

avaliar a interação da mãe com o RN;

•

identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las.
Além disso, adotar os seguintes procedimentos:
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•

Avaliar a necessidade de drogas hipotensoras nas primeiras 72 horas após o parto;

•

Atentar para o maior risco de hemorragia puerperal tardia;

•

Atentar para os eventuais picos hipertensivos, cessado o efeito anestésico;

•

Orientar sobre a necessidade de seguimento clínico na hipótese de a hipertensão
persistir após um mês do parto;

•

Prescrever reposição com sulfato ferroso (600mg/dia), dois comprimidos de 300mg ao
dia, por até 4 meses;

•

Orientar sobre a importância da anticoncepção efetiva a fim de se obter o adequado
intervalo interpartal;

•

Atentar para a possibilidade de sequelas em longo prazo, sobretudo, neurológicas.
CUIDADOS

Para as formas graves da Pré-eclâmpsia e Eclâmpsia deve-se encorajar o retorno para a
atenção puerperal, preferencialmente, no serviço onde se resolveu a gestação, respeitando-se
a autonomia da vontade e a conveniência de deslocamento da paciente.
PROCEDIMENTO: Assistência ao Parto Vaginal
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
RESULTADOS ESPERADOS
Atender as mulheres em trabalho de parto, atendendo a princípios técnicos e
humanísticos que promovam um parto não traumático e nascimento saudável.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Introdução
A assistência ao parto vaginal destina-se a auxiliar a equipe de saúde, responsável pela
atenção à mulher grávida e sua família, no momento do parto. Com o processo de urbanização,
a maioria das mulheres passou a ter seus partos em maternidades e medidas intervencionistas
foram utilizadas de forma rotineira, nem sempre acompanhadas de evidências científicas claras
e benéficas à mulher e ao concepto. O uso consciente, criterioso e explícito das melhores
evidências para tomada de decisões individuais, deve ser difundido entre as equipes de saúde
para escolha, adequada e segura, de como cuidar da mulher, seu bebê e sua família. O objetivo
principal dos profissionais que atendem as mulheres em trabalho de parto deve ser a assistência
a um parto não traumático, atendendo a princípios técnicos e humanísticos que promovam um
parto e nascimento saudáveis. Este objetivo, por vezes não é alcançado, pois envolve
infraestrutura das unidades hospitalares, preparo adequado de equipes, atendimento das
expectativas da mulher e sua família, pré-natal qualificado, garantia do acompanhante de livre
escolha durante o processo de nascimento, vinculação da gestante à maternidade que assistirá
o seu parto, e adoção de práticas alternativas para o alívio da dor. Contudo, essas dificuldades
precisam ser sanadas com vistas a garantir a melhor assistência possível durante o nascimento,
pois o parto e o pós-parto imediato são períodos em que a mãe e o recém-nascido encontramse vulneráveis. As práticas de atenção durante o processo do nascimento vêm sendo
relacionadas aos principais problemas que acometem mãe e filho. Estima-se que, durante as
primeiras 24 horas após o parto, ocorrem entre 25 e 45% das mortes neonatais e 45% das mortes
maternas (BRASIL, 2011).
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O parto é um evento social, singular, que envolve a equipe de saúde, a parturiente e sua
família. É o momento de uma experiência especial: assistir à chegada de um filho. Assim, esse
período precisa ser cuidado de tal forma a minimizar os riscos próprios inerentes ao processo
parturitivo, a fim de reduzir a morbimortalidade materna, fetal e do recém-nascido. Dessa
forma, no intuito de se obter uma atenção qualificada, a equipe deve acompanhar o nascimento,
avaliando criteriosamente a evolução do trabalho de parto e pós-parto, a fim de prevenir
complicações e promover o nascer de forma segura.
Avaliação de Risco no Parto
Uma avaliação das necessidades de classificação do risco no trabalho de parto, para
mulher e feto, se constitui um fator importante nos serviços de saúde, pois pode evitar
complicações e auxiliar na tomada de decisões sobre local do parto, tipo de parto e nível de
atenção. Essa avaliação é um fator dinâmico durante todo o processo, uma vez que o diagnóstico
de uma mulher, classificada como baixo risco” para parto normal pode, repentinamente, mudar
para alto risco”. Por este motivo, faz-se necessário realizar avaliações contínuas quanto à
classificação de risco da mãe e do feto, durante o trabalho de parto, com uma vigilância
criteriosa e acurada.
O objetivo primário dessa avaliação é identificar mulheres em categorias diferentes, para
as quais ações específicas possam ser planejadas, recomendadas e implementadas. A equipe de
saúde deverá avaliar a gestante para detectar situações que requeiram encaminhamento
imediato ao serviço de referência, tais como: hipertensão, diabetes, gestação a partir de 41
semanas, prematuridade, gestação múltipla, hemorragiatransvaginal, oligoidrâmnio, restrição
de crescimento, cardiopatias, presença de líquido meconial, apresentações anômalas,
amniorrexe e óbito fetal.
Em caso de encaminhamento ao serviço especializado, o profissional deverá preencher a
ficha de referência com todos os dados pertinentes e contatar o serviço, informando-o do
motivo do encaminhamento.
Admissão da Parturiente na Recepção
O Acolhimento e a Classificação de Risco à parturiente devem estar presentes nas
maternidades e casas de parto como preconizado pelo Ministério da Saúde. Essas ações visam
a um atendimento humanizado e qualificado à mulher e ao filho, à partir das seguintes condutas:

✓

Ao chegar à maternidade, a gestante deve ser recebida e acolhida pelos profissionais
que irão atendê-la;

✓

Os profissionais devem apresentar-se;

✓

Realizar a aferição dos sinais vitais e classificação quanto ao risco para o atendimento;

✓

O profissional que realizar o acolhimento da gestante deve, ainda, orientar a parturiente
sobre o direito ao acompanhante e os cuidados oferecidos na unidade.
Neste momento, é estabelecido o primeiro vínculo entre a gestante e o profissional de
saúde. Este deve realizar:

✓

escuta qualificada;

✓

fazer a anamnese;

✓

avaliar o cartão de pré-natal;
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✓

explicar a necessidade do exame obstétrico (manobras de Leopold);

✓

fazer a ausculta cardíaca fetal;

✓

fazer avaliação das contrações uterinas;

✓

fazer exame especular, em caso de história de perda liquida (toque vaginal);

✓

formular a hipótese diagnóstica e definira conduta.

Salienta-se que na hipótese diagnóstica e conduta, o risco no parto é presumido, porém,
este é dinâmico, podendo alterar-se no decorrer do trabalho de parto. Dessa forma, a mulher
deve ser avaliada durante todo o processo do nascimento. Nas fases iniciais de trabalho de
parto, nem sempre é possível fazer o verdadeiro diagnóstico diferencial entre o verdadeiro e
falso trabalho de parto. Por vezes, precisamos de mais de uma avaliação, cujo tempo pode variar
em algumas horas para o diagnóstico preciso de trabalho de parto. As condições abaixo são
essenciais para a definição da internação: a) Pelo menos 2 contrações efetivas a cada 10
minutos;

b)

Apagamento cervical, colo dilatado para 3cm ou mais;

c)

Um dos sinais acima e ruptura espontânea das membranas (avaliar necessidade do teste
do tornassol).
Em situações em que não seja identificada a necessidade de internação, a mulher deverá
receber as orientações sobre: retorno ao serviço, observação das contrações, movimentação
fetal, perda líquida, entre outros.
Em casos de encaminhamento a outros serviços, o profissional de saúde deverá preencher
a ficha de referência e fazer contato com a unidade especializada à qual será encaminhada a
parturiente.
Em casos de internação, informa-se a mulher e seu acompanhante a conduta a ser
adotada, orientações pertinentes, esclarecimento de dúvidas e preenchimento dos registros
cabíveis (prontuários, livro de admissão, entre outros). Os registros devem ser realizados em
linguagem clara, legível e, em caso de abreviaturas, estas devem ser restritas às conhecidas na
literatura obstétrica. Após preenchimento adequado do prontuário, avalia-se a necessidade da
coleta de sangue para exames como: VDRL; HIV (se a data do último exame for superior a 3
meses, colher o sangue após aconselhamento); Classificação sanguínea ABO-Rh (caso a paciente
não tenha realizado no prénatal) e outros exames em casos específicos, como pré-eclâmpsia;
diabete, amniorrexe há mais de 6 horas, entre outros.
Na maioria das maternidades, parturientes recebem vestimenta própria e adequada ao
trabalho de parto, e deverão ficar com seus pertences íntimos e roupas do bebê, que ficarão sob
a guarda do acompanhante. Se não houver acompanhante, discutir com a equipe de saúde qual
o melhor procedimento a ser adotado.
Os serviços deverão estar organizados para uma assistência interdisciplinar, desde a
entrada da mulher na Policlínica, até a sua alta hospitalar. O cuidado interdisciplinar favorece
uma atenção qualificada. São de fundamental importância as orientações e o acolhimento da
mulher neste momento, uma vez que é comum a ausência de esclarecimentos quanto ao
decurso do trabalho do parto, especialmente em primigestas. Admissão na Sala de Pré-parto,
parto e pós-parto
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O MS tem recomendado a instalação de unidades de préparto, parto e pósparto (PPP) nas
maternidades que realizam parto normal. Esses espaços visam a um atendimento diferenciado
e humanizado à mulher e sua família, durante o nascimento do filho(a)(s). Na unidade PPP, a
mulher é atendida após a admissão, permanecendo nela até as primeiras horas do pós-parto
imediato. Com vistas a assegurar o direito a um parto seguro para mulher e filho, surgiu em
2011 a Rede Cegonhaque preconiza uma política de atenção ao ciclo gravídico e puerperal que
possibilita a concretização de um atendimento qualificado à mulher durante a gestação e o
nascimento. Desta forma, ações mínimas devem ser contempladas para uma assistência
adequada ao ato de nascer, são elas:

a)

O acolhimento na sala de parto se torna de fundamental importância para as mulheres,
no processo do trabalho de parto. Conversar, explicar, auxiliar a minimizar os medos informando
todos os procedimentos, quando os mesmos forem realizados. Este acolhimento também inclui
o acompanhante, pois, muitas vezes, ele não se encontra preparado para aquele momento.
Identificarse pelo nome, é condição inicial para a formação de vínculo entre profissional de
saúde e mulher. Oferecer suporte emocional gera segurança e confiança, facilitando o processo
natural do parto. As maternidades devem oferecer práticas alternativas para o alívio da dor, na
assistência ao parto, sendo, este, o momento de informar as práticas para alívio da dor,
explicando as vantagens para parturiente e acompanhante.

b)

Escolha da posição adotada – não há uma posição universalmente aceita e perfeita para
todas as mulheres; estas devem ser encorajadas a descobrir qual a posição mais confortável. A
posição de pé e a deambulação devem ser encorajadas, pois, na maioria das vezes, aumenta o
conforto materno e assegura condições para outras práticas de alivio da dor. Caso a parturiente
deseje permanecer deitada, a posição recomendada é o decúbito lateral esquerdo.

c)

Punção venosa e infusão de líquidos - só deve ser utilizada com indicação específica,
como tratamento
da
hipotensão,
manejo
de
emergência
hemorrágica, uso de analgesia e em caso do uso adequado da ocitocina.

d)

Dieta - O jejum não é recomendado rotineiramente em parturientes de baixo risco, pois
a restrição severa da ingesta oral pode levar à desidratação e à cetose. O trabalho de parto
requer demasiada quantidade de energia e, como não se pode prever a sua total duração, é
preciso repor as fontes energéticas, a fim de garantir o bem estar fetal e materno. A dieta poderá
ser leve com ingesta de água, suco, gelatina, caldos coados, chá, rapadura, sempre procurando
estimular a ingesta pela gestante. As mulheres que vão iniciar uma indução ao parto, poderão
se alimentar de dieta líquida ou pastosa até o inicio da fase ativa do parto. As gestantes com
risco de se submeterem ao parto cesáreo deverão ficar em jejum.

e)

Uso do PARTOGRAMA – o partograma é uma ferramenta que representa o trabalho de
parto e é usado para avaliação do progresso, condução deste período e das condições de
ausculta fetal, uma vez que possibilita acompanhar sua evolução, documentar, diagnosticar
intercorrências e indicar a tomada de decisões para correção dos problemas. O rastreamento
das dificuldades na evolução do trabalho de parto evita intervenções desnecessárias e reduz o
risco de parto prolongado e morte perinatal. Avalia os batimentos cardiofetais (BCF), integridade
da bolsa das águas, características do líquido amniótico, dilatação do colo uterino, descida da
apresentação, frequência das contrações, uso de medicamentos e infusão venosa. Tem
mostrado utilidade quando preenchido de forma correta, porém não deve ser usado com
excessiva confiança, mas como instrumento auxiliar na avaliação do trabalho de parto.
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f)

Cuidados na higiene - a paciente deve ser estimulada a tomar banho durante o trabalho
de parto (de preferência banho morno) e trocar as vestes, quando necessário. A equipe de saúde
deve estar atenta para o conforto e higiene da parturiente e do ambiente.

g)

Aleitamento materno - a equipe de saúde deve considerar que este momento é
fundamental para ações educativas de estímulo à amamentação e iniciar as primeiras
orientações, como o contato pele a pele após o nascimento, a importância da pega ainda na sala
de parto. A primeira mamada estimula na mulher, a liberação da ocitocina que atua na descida
do leite e também na contração uterina.
Atenção durante o Primeiro Estágio do Trabalho de Parto (Dilatação)
A parturiente deverá ser acompanhada pela equipe de saúde, de forma que as
intervenções sejam realizadas no momento oportuno, respeitando a fisiologia do trabalho do
parto, os medos, os conhecimentos e a ansiedade da mulher e de seu acompanhante. As
intervenções não devem ser rotina do serviço, e sim individualizadas, realizadas de acordo com
a necessidade identificada. As mulheres com gestação de risco devem ser acompanhadas em
serviço por profissionais capacitados e equipamentos adequados para uma avaliação segura. Os
procedimentos intervencionistas deverão ser aplicados mediante evidências, quanto aos
benefícios maternos e/ou fetais.
Monitorização materno e fetal:
Quanto à frequência cardíaca fetal (FCF), seu controle rigoroso durante o trabalho de
parto possibilita a adoção de medidas efetivas para garantir um nascimento saudável. No
entanto, em gestações de risco habitual, a monitorização contínua da FCF limita a
movimentação da mulher. Assim, nesses casos, o controle pode ser realizado a cada 60 minutos
na fase latente e início da fase ativa, reduzindo-se, esse intervalo, para 30 minutos conforme
progride o trabalho de parto. A FCF deve ser realizada com o estetoscópio de Pinard ou com o
sonar Dopller. O valor da frequência cardíaca fetal pode variar de 120 a 160 batimentos por
minuto (bpm). A bradicardia fetal é considerada a partir de valores menores que 120bpm e, para
taquicardia, valores acima de 160bpm. Esses parâmetros são importantes sinais para
diagnóstico de sofrimento fetal (BRASIL, 2003). A cardiotocografia se apresenta como uma
importante ferramenta na avaliação da vitalidade fetal. Este exame, quando realizado no
momento da admissão da parturiente, é usado para identificação de situações que poderiam se
beneficiar com uma monitorização mais contínua ou diagnosticar fetos com padrão de
frequência cardíaca fetal não tranquilizadora” (padrão de frequência cardíaca fetal com
desacelerações variáveis repetidas, desacelerações tardias, taquicardia ou bradicardia). Porém,
parturientes de baixo risco, não se beneficiam do uso rotineiro de cardiotocografia na admissão,
pois não há melhora dos resultados perinatais.
Atenção para o registro dos valores identificados no prontuário. Toque vaginal:
O toque vaginal é um dos procedimentos diagnósticos essenciais na avaliação do início e
do progresso do trabalho de parto. O número de exames vaginais deve ser limitado ao
estritamente necessário, durante o primeiro estágio do parto. A progressão da dilatação e a
descida da apresentação fetal deverão ser avaliadas por meio do toque genital, que pode ser
realizado em geral a cada 34 horas. Porém, o número de toques irá da depender da evolução do
trabalho de parto. Convém considerar que a avaliação da progressão deste período também
deve ser realizada pela observação da mulher, sua aparência, comportamento, contrações
uterinas, presença de amniorrexe ou outro fator que faça diferença para tomada de decisão. Em
geral, deve-se evitar exame vaginal em excesso devido ao risco de infecção e ao desconforto
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ocasionado na mulher. É importante ressaltar que, durante o toque vaginal, deve-se avaliar a
dilatação cervical, a altura da apresentação, a variedade de posição, as condições da bolsa das
águas e do líquido amniótico, quando a bolsa estiver rota.
Amniotomia:
A sua indicação permanece controversa, apesar de permitir uma monitorização direta do
liquido amniótico; tal intervenção está associada a desvantagens, tais como o aumento na
deformação da cabeça fetal, alterações na frequência cardíaca fetal e risco de prolapso de
cordão. Não existem evidências de que a amniotomia praticada durante o trabalho de parto
esteja relacionada à abreviação de período de dilatação. Portanto, deve haver um motivo válido
para interferir com o momento espontâneo de ruptura das membranas. Em mulheres em
trabalho de parto com mais de 6 horas de amniorrexe recomenda-se o uso de antibioticoterapia.
O medicamento de escolha é
Cefazolina 1g endovenoso de 6 em 6 horas até ao parto. Quando houver decisão de
realizar a amniotomia deve-se certificar de que o polo cefálico esteja na altura da bacia e que
este procedimento deve ser realizado no momento da contração uterina.
Posição da Parturiente:
De acordo com as possibilidades clínicas da parturiente, deve-se permitir e aconselhar
que ela escolha a posição mais confortável. A equipe de saúde deve ter conhecimento de que a
posição menos recomendada é a que a paciente permaneça deitada, como que à espera do
momento das contrações. A deambulação auxilia na evolução do trabalho de parto. A contração
uterina é incômoda e nem sempre a mulher encontra uma posição confortável com facilidade.
A equipe de saúde deve compreender esta situação e auxiliar a parturiente no decorrer desse
processo. Nesse aspecto, as práticas alternativas para alívio da dor podem auxiliar, e serem
aplicadas com a paciente sentada, em pé e também no leito. Deve-se explicar à parturiente e ao
acompanhante que essas práticas possuem embasamento nos conhecimentos atuais da atenção
ao parto, estimular seu uso, porém, respeitar a vontade da mulher quanto ao uso das mesmas.
Práticas Alternativas no Alívio da Dor:
Os métodos ou práticas alternativas e não farmacológicas, para o alívio da dor do parto,
são amplamente difundidas em todo o mundo. Existem variadas técnicas usadas para alívio da
dor; elas dependem do local do parto, do conhecimento da equipe, da cultura da mulher, do
respeito a essa cultura e da assistência ao parto de baixo ou alto risco. A OMS privilegia e
recomenda essas práticas (OMS, 1996). Diferentes formas de cuidados ao alívio da dor são
empregadas com comprovação científica. A hipnose, acupuntura, a acupressão, audioanalgesia,
relaxamento e massagem mostram-se efetivas, aumentado o grau de satisfação da paciente. A
eficácia da aromoterapia ainda não foi claramente estabelecida e necessita de estudos mais
aprofundados. Deve-se considerar que o suporte contínuo intraparto e as posições alternativas
se associam ao alívio da dor e maior grau de satisfação materna. Algumas mais conhecidas e
utilizadas são as seguintes:

a)

Imersão em água com temperatura controlada pode ser benéfica;

b)

Utilização da bola Suíça: serve como recurso adicional à posição vertical, estímulo ao
relaxamento da musculatura perineal, acomodação do polo cefálico e massagem dos nervos
sacros espinhais;

c)

Uso do Cavalinho: estimula o conforto, o relaxamento e, como posição, ajuda na
realização das técnicas de massagem na região lombar e sacral;
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d)

Barra de LING: ajuda no apoio, quando a paciente se encontra de pé. Suas barras servem
para alongamento e sustentação durante os esforços, no período da contração uterina e puxos;

e)

Musicoterapia: se presta como técnica de relaxamento;

f)

Massageadores: têm ação no relaxamento e os impulsos nervosos gerados pela
massagem competem com mensagem da dor, gerando alívio. Pode ser realizado pela equipe de
saúde ou ser ensinada ao acompanhante. Geralmente é mais utilizada na região lombar,
trapézios e panturrilhas;

g)

Banho de chuveiro com água morna: promove alívio da dor, por meio da vasodilatação
periférica, que leva ao relaxamento muscular. Desta forma, reduz a liberação de catecolaminas
e eleva as endorfinas, diminuindo a ansiedade materna. A paciente deverá permanecer por, no
mínimo, 20 minutos sob a ducha morna e direcionando a água para a região lombar ou abdômen
inferior.
O desejo da paciente é a maior indicação;
h) Procurar explicar, à paciente, a importância da respiração no momento das contrações
e no intervalo das mesmas. Os exercícios respiratórios auxiliam na redução da sensação
dolorosa, diminuem a ansiedade, melhoram os níveis de saturação materna de oxigênio.
Infusão Intravenosa de Ocitocina:
A ocitocina deve ser usada para corrigir a dinâmica de trabalho de parto, em instituições
onde houver acesso ao parto cesáreo. Esta é uma preocupação razoável, dada à natureza
imprevisível do trabalho de parto manejado artificialmente. Os estudos que analisaram o uso,
apenas de ocitocina, para condução do trabalho de parto são raros e pouco consistentes.
Quando se realiza a amniotomia e a dinâmica uterina não se apresenta adequada para o
momento, podemos oferecer, à paciente, a possibilidade do uso da ocitocina. Ensaios clínicos
randomizados, analisando uso de ocitocina após a amniotomia, sugerem que ocorre redução do
primeiro estágio do trabalho de parto, sem afetar a taxa de cesárea, satisfação materna e outros
indicadores de morbidade materna e neonatal. A OMS não recomenda infusão rotineira de
ocitocina. Quando se escolhe usar a ocitocina, a dose deve ser de 5UI em 500 ml de soro
glicosado em bomba de infusão ou equipo comum. Existem pelo menos 14 esquemas de
aumento de dose de ocitocina testados e publicados na literatura, sem claras vantagens de um
sobre o outro. A dose deve ser aumentada geometricamente ou aritmeticamente a cada 15 a
60 minutos e, deve-se lembrar que, a meia vida da ocitocina é cerca de cinco minutos e sua
concentração é rapidamente reduzida pela ação da ocitocinase. Como efeito adverso, podemos
ter taquissistolia, hipertonia e hiperestimulação uterina, podendo provocar até ruptura uterina.
Para o feto, o efeito colateral mais comum é o sofrimento fetal agudo, motivado pela
hiperssistolia, taquissistolia ou hipertonia uterina.
Uso da Prostaglandina:
Em nosso meio, a droga escolhida é um ester metílico da prostaglandina E1. A dose usada
para amadurecimento do colo, em pacientes com gestação a termo, é de 25µg de 6 em 6 horas,
colocado no fundo de saco vaginal, sendo, o comprimido, previamente umedecido com água. O
tempo de uso é de 24 horas e, se não desencadear o trabalho de parto, poderá ser realizado
com intervalo de 24h e retornar à prescrição anterior. A vitalidade fetal deverá ser
acompanhada, rigorosamente, como também as condições maternas. A prostaglandina pode
apresentar efeitos colaterais como: taquissistolia; hipertonia uterina; hipertermia; tremores;
náuseas vômitos e diarreia.
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Assistência ao Segundo Período do Parto
O segundo período do trabalho de parto se inicia com a dilatação completa (10 cm), e
termina com a expulsão fetal. Após avaliação contínua da classificação de risco do parto para
mãe e feto, a equipe de saúde deve realizar acompanhamento contínuo dessa fase. É o período
que, em geral, a parturiente necessita de mais apoio daqueles que a assistem. Não existe
consenso sobre o manejo ideal desse período, e sua acurácia ainda deve ser estabelecida em
estudos prospectivos. A duração considerada como normal” continua indeterminada. Até que
os estudos sejam concluídos, a conduta no período expulsivo, principalmente no período
expulsivo prolongado, dependerá da experiência, da habilidade e do julgamento de quem está
conduzindo o parto. De acordo com o ACOG, a duração normal seria de três horas em primípara
com analgesia, duas horas em primípara sem analgesia, duas horas em multípara com analgesia
e uma hora em multípara sem analgesia acordo com o American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG). No entanto, estes limites podem variar de acordo com a resposta
individual de cada parturiente e observou-se que, quando a duração é maior que três horas,
elevou-se a morbidade materna e fetal, aumentando, assim, o risco de parto instrumental.
Quanto à posição adotada pela mulher no período expulsivo, a recomendação do MS é que, nos
partos sem contraindicações, (Iminência de eclâmpsia, hipotensão postural, anemias graves,
etc.) a paciente deve assumir a posição que lhe for mais confortável, com a recomendação de
que a posição supina reduz a contratilidade uterina e o fluxo sanguíneo placentário. As posições
lateral, vertical, semi-sentada, de cócoras e de quatro apoios podem trazer benefícios para o
parto, embora os ensaios randomizados de posturas alternativas, para o segundo período do
parto, não tenham sido de boa qualidade. O parto na água é de difícil implementação nos
serviços atuais, considerando-se as normas de biossegurança e parto, e a morbidade materna e
fetal. A frequência do acompanhamento da ausculta fetal durante o período expulsivo carece
de ensaios randomizados. As recomendações do Ministério da Saúde são que, seja realizada a
cada 5 minutos, durante um minuto, e no intervalo das contrações. A depender da posição
adotada pela mulher e do bem estar fetal, existe a possibilidade de mudanças no período de
tempo da ausculta. A episiotomia não é recomendada rotineiramente, mas pode ser necessária
em determinadas situações (OMS, 1996). Quando indicada, a paciente deve ser consultada, e
devidamente informada da necessidade de realizar o procedimento. Uma revisão sistemática
demonstra algumas indicações desse procedimento como: parto pélvico, macrossomia fetal,
parto pré-termo, parto operatório (fórceps), ou ameaça de ruptura perineal grave. O American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), estabelece critérios para as indicações
maternas e fetais, como evitar lacerações graves na mãe ou evitar partos difíceis. Assim, a
decisão deve ser individualizada. A recomendação é que a episiotomia médio lateral não
determina proteção contra o surgimento de incontinência urinária de esforço, incontinência
fecal e prolapso genital, após o terceiro mês do parto, estando associada à maior frequência de
dispareunia e dor perineal. Quando realizada, a episiotomia deve ser reparada com sutura
contínua, por estar associada à menor dor no pósparto, e o material da sutura deve ser fio
absorvível(poliglicólico e poliglicana), pois provoca menos dor. Não existe uma melhor técnica”
para prevenir o trauma perineal. A recomendação é que a decisão seja tomada pela mulher e
pelo profissional que está conduzindo o parto, com base no conforto materno e na necessidade
de um desprendimento do polo cefálico, de forma menos traumática. Portanto, massagens
perineais, compressas e uso de lubrificantes, todas carecem de comprovação científica, embora,
na prática diária, tenham se mostrado importantes em situações específicas.
Assistência ao Terceiro Período do Parto
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O terceiro período do parto inicia-se após a expulsão de feto e termina com o
desprendimento da placenta. As recomendações da OMS e da FIGO, para o manejo ativo desse
período, se pautam em evidências científicas do potencial de redução da morbimortalidade
materna e fetal. Essas recomendações compreendem as seguintes intervenções: administração
profilática de ocitócicos após a expulsão fetal, clampeamento e secção do cordão umbilical,
tração controlada do cordão umbilical e massagem do fundo do útero (OMS, 1996). O
clampeamento tardio do cordão umbilical pode ser particularmente importante, em lugares
com poucos recursos e acesso limitado à tecnologia cara, visto que o clampeamento tardio em
recém-nascidos de baixo peso ao nascer, tem sido associado à redução de dias necessitando de
oxigênio, menos dias ou diminuição da necessidade de ventilação mecânica, diminuição da
necessidade de uso de surfactante e de transfusões, devido à hipotensão ou à anemia. A
recomendação do Ministério da Saúde é que, se o recémnascido se encontra em boas condições,
deve ser colocado 10 cm acima ou abaixo do nível da placenta, e a transfusão placentária se
completa em 3 minutos. Atentar para situações onde o maior aporte sanguíneo, para o feto,
possa ocasionar aumento da morbidade (Paciente HIV positivo; Isoimunização, mães diabéticas
etc.). O contato pele a pele entre mãe e filho é importante por várias razões: o bem estar
psicológico, pelo recebimento rápido do seu filho, estabelecendo vínculo precoce; a regulação
da temperatura do recém-nascido; o estímulo precoce ao seio, o desejo imediato da mãe, em
olhar seu bebê e saber que realmente está tudo bem. Nesse momento, deverá ser realizado o
primeiro contato ao seio, com apoio à mãe, para assegurar confiança na introdução à boa pega
do mamilo; posição adequada do recém-nascido ao seio e desmitificação de ideias que
carregamos ao longo de nossas vidas. A hemorragia pós-parto é a maior causa de mortalidade
materna no mundo. Representa 25% de todas as mortes maternas, e a atonia uterina é a causa
mais comum. De acordo com a recomendação atual da OMS, devem ser realizados os seguintes
passos: Administração de uterotônicos - 10UI de ocitocina intramuscular logo após o parto;
tração para baixo, de forma suave, do cordão umbilical ao mesmo tempo em que se estabiliza o
útero com a outra mão, exercendo contração sobre o osso pubiano da mãe; massagem uterina,
realizada imediatamente após a expulsão da placenta. Por fim, nesse período, é imprescindível
o exame da placenta, para avaliarmos se não houve retenção de cotilédones ou de restos de
membranas amnióticas.
Métodos Farmacológicos para Alívio da Dor:
Existe um consenso de que o método farmacológico indicado para o alívio da dor, durante
o trabalho de parto, seria a analgesia peridural ou técnica combinada (raquidiana e peridural).
Alguns entraves metodológicos têm dificultado a obtenção de interpretação de evidências, uma
vez que, a maior parte dos estudos publicados, compara técnica peridural ou combinada com
outros métodos farmacológicos, de forma que o grupo ideal de controle não pode ser incluído.
A conclusão é de que, a analgesia peridural fornece alívio mais significativo da dor que outras
formas de analgesia não peridural, que a técnica combinada associou-se a alívio mais rápido e
efetivo da dor, e provocou menos retenção urinária. Não foi observado maior índice de cesáreas
por falha de progressão no trabalho de parto, quando se utilizou a analgesia peridural. A
Raquianestesia é adequada no final do primeiro estágio do trabalho de parto e durante o
período expulsivo. É efetiva quando se pretende ter um bom relaxamento perineal, tendo a
apresentação fetal já iniciada, a progressão dentro do canal de parto. Deve ser recomendada
quando o parto é operatório a Fórceps, e nas revisões do canal de parto e do colo do útero. Um
dos inconvenientes é que, se o nível de bloqueio ficar alto, pode haver perda da prensa
abdominal com dificuldade de expulsão fetal, retardo no período expulsivo e cefaleia pós-raque.
Assistência ao Quarto Período do Parto
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Na primeira hora do pós-parto, também chamado período de Greenberg, ocorrem
fenômenos importantes que necessitam de vigilância. A diminuição da hemorragia uterina dáse por miotrombotamponamento e momentos de alternância de indiferença uterina,
ocasionada pela alternância de contrações e relaxamento do útero. É de suma importância a
vigilância neste período, pois é neste momento que algumas mulheres iniciam as hemorragias
vaginais, e os cuidados devem ser tomados imediatamente, para evitar desfecho de morte. Este
período deve ser de deslumbramento entre mãe e filho, de encontro com o pai e de formação
dos primeiros vínculos. De preferência, deve ser oferecida alimentação e conforto, não havendo
necessidade de tomar banho de chuveiro com urgência. Aos profissionais de saúde, cabe o
respeito pelo momento e a vigilância no aparecimento de intercorrências. Se a paciente ocupa
sala de PPP, deverá permanecer nela. Caso contrário, após a primeira hora, deverá seguir de
maca ou de cadeira de rodas para o seu leito, juntamente com seu recém-nascido.
PROCEDIMENTO: Assistência ao RN na sala de parto
RESPONSÁVEL: Equipe Médica
PRINCIPAIS ATIVIDADES
O preparo para a assistência ao recém- nascido, na sala de parto, deve incluir:

•

Acolher a gestante;

•

Identificar os fatores de risco através da anamnese adequada (sempre que possível, o
pediatra deve conversar com a gestante, buscando
informações sobre a gestação e antecedentes maternos, além de prestar-lhe
esclarecimentos);

•

Consultar o cartão da gestante, checar e registrar os exames realizados no pré-natal;

•

Buscar informações no prontuário obstétrico;

•

Checar os materiais de reanimação; - Seguir protocolo de atendimento ao recémnascido em sala de parto.

•

Pelo menos um profissional capacitado em todos os passos da reanimação neonatal,
com atenção voltada exclusivamente para o neonato.

•

Equipamentos: o material deve estar preparado e testado antes do parto e encontrarse em local de fácil acesso:

-

Fonte de calor radiante - berço aquecido

-

Fonte de oxigênio com fluxômetro

-

Aspirador a vácuo com manômetro

-

Sonda traqueal nº 8 e 10

Balão autoinflável com capacidade máxima de 750ml com reservatório de oxigênio e
máscaras adequadas ao RNT e RNPT

-

Material para intubação endotraqueal comlaringoscópio, lâmina reta (nº 00, 0 e 1)

-

Adaptador para aspiração traqueal

-

Cânulas orotraqueais sem cuff (nº 2.5; 3.0; 3.5; 4.0)
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-

Pilha e lâmpada sobressalentes

-

Material para fixar a cânula

-

Seringas (1, 5, 10 e 20mL)

-

Cordclamp umbilical

-

Oxímetro de pulso

-

Cateter umbilical ou sonda gástrica número 4 ou 6

-

Adrenalina (1: 1.000)

-

Expansores de volume: soro fisiológico
Atendimento ao Recém-nascido em Sala de Parto

Ao RN apresentando boa vitalidade e não necessitando de qualquer manobra de
reanimação, deve-se: posicioná-lo sobre o abdome materno, no contato pele a pele em
temperatura ambiente ou de 26 graus, e cobertos com campos pré aquecidos, a ligadura do
cordão realizada com um a três minutos.
Caso o RN seja prematuro ou com respiração irregular ou ausente ou hipotônico, começar
os passos iniciais da reanimação em 30 segundos:

•

Prover calor

•

Posicionar a cabeça do RN, em leve extensão do pescoço.

•

Aspirar boca e narinas, SE necessário.

•

Secar e remover os campos úmidos

•

Reposicionar a cabeça do RN

Reavaliar e dar prosseguimento às rotinas, de acordo com o protocolo do Programa de
Reanimação Neonatal. Para RN prematuro com peso menor que 1.500g:

•

Manter a sala em temperatura de 26°C

•

Recepcionar em campos aquecidos

•

Fonte de calor radiante

•

Envolver imediatamente o RN em saco plástico poroso, sem secar o RN.

•

Secar a cabeça e colocar touca

•

Realizar todas as manobras de reanimação necessárias com o RN envolvido em saco

plástico

•

Transportar o RN em incubadora de transporte, aquecida.
Assistência ao Recém-nascido com Líquido Amniótico Meconial

Deve-se fazer a ligadura imediata do cordão, levar o RN para o berço de calor radiante e
avaliar vitalidade:

•

Se RN com boa vitalidade (FC maior que 100 e tônus em flexão e respiração regular), dar
sequência aos passos iniciais da reanimação.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1844

Proposta Policlínica Regional

•

Se RN não vigoroso (FC menor que 100 e/ou hipotônico e/ou respiração irregular ou
ausente), o pediatra deve aspirar o mecônio residual da hipofaringe e da traqueia sob
visualização direta, uma única vez. Em seguida, secar e remover os campos úmidos, reposicionar
e avaliar FC e respiração, dando sequência de acordo com o fluxograma da reanimação.
Realização e Registro do Índice de Apgar
O Índice de Apgar deve ser registrado no primeiro e quinto minutos de vida, com o
objetivo de avaliar a vitalidade do RN. Se o Apgar for menor que 7 no quinto minuto, deve-se
prosseguir com a avaliação até o vigésimo minuto de vida ou até que o Apgar esteja maior ou
igual a 7.
Cuidados Gerais com o RN:

•

Contato pele a pele o mais precoce possível: colocação do RN em contato direto no colo
da mãe para aquecimento, reforçando o vínculo afetivo entre mãe e bebê e facilitando o
aleitamento materno.

•

Retardar os procedimentos de rotina como banho e mensurações do RN, permitindo o
contato pele a pele por um maior tempo e a estabilização da temperatura corpórea do RN.

•

A amamentação, sempre que possível, deve ser iniciada na primeira hora de vida.

•

Profilaxia da hemorragia – vitamina K (1mg, intramuscular) – aplicação no músculo
vasto-lateral da coxa esquerda.

•

Profilaxia da oftalmia neonatal – aplicação da solução de iodo-povidine 2,5%, uma gota
em cada olho, logo após o nascimento.

•

Verificação da permeabilidade do trato gastrointestinal: -Passagem de sonda gástrica
para pesquisa de atresia de esôfago (incidência de 1: 4.000) e medição do conteúdo gástrico
para pesquisa de obstruções intestinais. -Checar a permeabilidade do ânus.

•

Classificação sanguínea materna e do recém-nascido

•

VDRL materno do dia do parto

•

HIV materno do dia do parto

•

Alojamento Conjunto

•

Alta Hospitalar com 48 horas de vida (Portaria nº 1.016, de 26 de agosto de 1993).
CUIDADOS

A alta hospitalar precoce (entre 24 e 48 horas de vida) pode ser avaliada desde que
preencha critérios mínimos que reflitam o bom estado do RN, ausência de fatores de risco e
garantia de retorno ambulatorial para reavaliação em 48 a 72 horas após a alta.
1.1.9.6

Procedimento Médico: Atenção Primária

CONSULTA
MÉDICA
ATENÇAO BÁSICA

EM CÓDIGO SIGTAP:
Vide público Alvo

CBO: Médico
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AÇÃO

DESCRIÇÃO
AÇÃO

DA MATERIAIS
NECESSÁRIOS

-consulta
ao
paciente curado
de
tuberculose
(tratamento
supervisionado);
-consulta
c/
identificação de
casos novos de
tuberculose;
-consulta medica
em saude do
trabalhador;
-consulta medica
em
atençao
CONSULTA
basica;
MÉDICA
-consulta
p/
EM
acompanhamento
ATENÇAO
de crescimento e
BÁSICA
desenvolvimento
(puericultura);
- consulta para
avaliação clínica
do fumante;
-consulta
prenatal;
-consulta
puerperal;
-consulta
/atendimento
domiciliar.

-Protocolos clínicos;
-Computador;
-Estetoscópio;
-Esfigmomanômetro;
-Otoscópio;
-Oftalmoscópio;
-Termômetro;
-Caneta azul ou preta;
-Impressos
(formulário
de
referência
e
contrareferência,
receituários, atestado
médico, pedido de
exames, APAC, etc);
-Negatoscópio; -Maca
fixa, mesa e cadeiras; EPI.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Acolher o paciente, higienizar as mãos;
Atender de acordo com o agendamento
e/ou fluxo de demanda espontânea
(organizar a consulta)
Entrevistar
Coletar a história
Examinar adequadamente
Elaborar diagnóstico diferencial
Utilizar os protocolos clínicos /
experiência como referência para
pedidos de exames, prescrições e
encaminhamentos
Medicar adequadamente
Preencher
todos
os
impressos
entregues ao paciente com letra legível
Esclarecer todos os questionamentos
dos pacientes em relação ao
diagnóstico, pedidos de exames,
medicamentos prescritos e necessidade
de retorno
Preencher prontuário descrevendo
todos os dados significativos de acordo
com orientação do Código de Ética
Médica. Caso seja utilizado prontuário
de papel, descrever com letra legível,
além do registro obrigatório da data,
horário do atendimento, assinatura e
carimbo médico; -REGISTRAR NO
SITEMA.
Observação: Utilizar sempre EPI e
calçado fechado

Referências: I. Gusso, Gustavo. II. Lopes, José Mauro Ceratti. Tratado de Medicina da Família e
Comunidade: princípios, formação e prática – Porto Alegre: Artmed,
2012. 2v

1.1.9.7

Procedimento Médico: Plantões De Sobreaviso:

Define-se plantão de sobreaviso como a atividade do médico que permanece à disposição
do hospital, de forma não presencial, cumprindo jornada de trabalho preestabelecida, para ser
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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 arecer 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.
1.1.9.8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimento Médico: Residente em Clínica Médica
Acompanhar os pacientes no Serviço ou em outros Serviços,.
Atender nos ambulatórios especializados, se possível sob supervisão direta do estafe.
Participar, se programado, das atividades de laboratório elou de procedimentos
especializados.
Participar de todas as reuniões da Seção e do Serviço.
Participar dos plantões do Serviço.
Supervisionar, participando ativamente os residentes.
Responsabilizar-se pelas ocorrências médicas da enfermaria onde estiver lotado e zelar
pelo cumprimento das rotinas do serviço.
Fazer a nota de admissão de todos doentes de sua responsabilidade até as 16hs,
utilizando o seguinte roteiro
Identificação completa do paciente
Historia clinica completa
Exame físicos
Revisão do prontuário
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•
•
•
•
•
•

Impressão diagnostica
Solicitação de exames de rotina
Hemograma completo, hemossedimentação, ureia, glicose, creatinina, urina EAS, fezes – parasitológico, raios-X, de tórax, . eventualmente quando indicado
solicitar exames especiais
Anotar na papeleta os exames solicitados e ordens medicas

Prescrever o tratamento inicial e a dieta.
As notas de admissão de pacientes após as 16 horas serão feitas pelo
plantonista

Na rotina da manhã - fazer a história clínica completa no impresso próprio,
anotar detalhada e diariamente a evolução clínica, o tratamento prescrito e os
novos exames solicitados. Às sextas-feiras fazer um resumo de tudo que
aconteceu ao paciente e das mudanças de conduta eventualmente ocorridas,
após discussão de cada caso na reunião da seção.
Por ocasião da alta, preencher o sumário em todos os seus campos e fazer um resumo do
caso no verso da folha do Sumário de altas deverão ser dadas até às 11 horas e entregues na
sala da chefia do Serviço.
Participar das escalas de plantão e cumprir as normas do regulamento dos plantonistas.
Responsabilizar-se pelas ocorrências médicas das enfermarias onde estiver lotado e zelar
pelo cumprimento das rotinas do Serviço.
Consultar o plantonista administrativo do hospital, o chefe do plantão geral, a chefia do
serviço I seção ou a chefia da Residência em caso de ocorrências que escapam à sua
competência.
Encerrada a visita da manhã, os residentes deverão:
•
•
•
•
•

Estudar detalhadamente os casos sob sua responsabilidade, de modo que possam
relatá-los de memória quando solicitado ou couber discutir nas reuniões;
Fiscalizar a execução das ordens médicas e visitar os doentes que necessitam de
cuidados especiais (fora do horário da rotina) inclusive;
Fazer revisão de prontuários e observações, preparar os sumários de alta e os casos
para apresentações em reuniões;
Procurar, se necessário, no laboratório ou em outros serviços os resultados de exames
elou as respostas a pareceres solicitados, fixando-os nas papeletas e prontuários;
Se necessário, fazer a colheita de material para exames de urgência, a qualquer hora do
dia ou da noite; levá-lo pessoalmente ao laboratório, ou providenciar sua entrega
imediata, bem como tomar conhecimento dos resultados tão logo estejam prontos e
transcrevê-los ou anexá-los à papeleta; deverão ser contornados todos os obstáculos e
envidados todos os esforços para a realização imediata dos exames de urgência,
inclusive radiografias,
Anotar no livro de ocorrências todos os fatos e situações que mereçam registro.

IMPORTANTE: As escalas para atendimento nos plantões, ambulatórios e enfermarias
devem ser rigorosamente cumpridas e só poderão ser alteradas com o conhecimento prévio a
Chefia do Serviço.
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Constitui falta grave o não cumprimento das escalas e desrespeito ao horário de trabalho.

1.1.10 Protocolos Clínicos De Especialidades Médicas

1.1.10.1 PROTOCOLO DE ANESTESIOLOGIA
PATOLOGIA
1. Dor cronica

PROTOCOLO
A)
Condições clinicas que indiquem a necessidade de
encaminhamento de urgencia:
• Diagnóstico Clínico ou Situacional Apesar dos grandes avanços
tecnológicos, a escala visual analógica (EVA) ainda é o método
mais usado para avaliação da intensidade da dor. Solicita-se ao
paciente que assinale a intensidade de dor em uma escala de 0a
10, correspondendo a zero à ausência de dor e o 10, a pior dor
imaginável
• Critérios de Inclusão Para o tratamento de dores crônicas de
modera a forte intensidade, quando e necessária a administração
contínua de um analgésico, 24 horas por dia, por período de
tempo prolongado (por mais de 48 horas). A prescrição deve ser
individualizada, deve ser vista como parte de um plano maior de
combate à dor. Nesse plano de tratamento da dor crônica,
oxicodona deve ser iniciada após utilização de analgésicos não
opióides, tais como anti-inflamatórios não esteróides e
acetaminofeno.4 Paciente em uso prévio de morfina em que
houve falha ou abandono do tratamento
• Critérios de Exclusão A – Pacientes com conhecida
hipersensibilidade à oxicodona; B – Pacientes com significativa
depressão respiratória; C – Pacientes portadores de asma
brônquica: D – Pacientes com hipercapnia aguda ou severa: E –
Suspeita de íleo paralítico; F – Gravidez e lactação.* • Estudos com
oxicodona realizados em animais não revelaram danos acusados
ao feto. Porém, não existem estudos controlados sobre os efeitos
da oxicodona em mulheres grávidas. Os estudos de reprodução em
animais sempre predizem exatamente a resposta em humanos.
Portanto, a oxicodona somente deverá ser utilizada em mulheres
grávidas, quando o uso for estritamente necessário.
b) Conduta Prescrição de oxicodona em pacientes portadores de dor
crônica de moderada a intensa em que houve falha no tratamento
com o uso da morfina ou metadona:
•
Conduta Preventiva O tratamento com oxicodona de liberação
controlada de ser individualizado. Devem ser levados em conta
fatores como a condição geral do paciente; os analgésicos
utilizados previamente à oxicodona e sua tolerância aos mesmos; e
o equilíbrio entre o controle ideal da dor e as reações adversas
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•
•

•

•

•

apresentadas. Além disso, para pacientes em uso prévio de
opióides é fundamental a utilização de valores de conversão
confiáveis, para calcular a dose equivalente de oxicodona a ser
prescrita.
c) Do Tratamento Farmacológico Dor moderada a intensa, quando
necessária a administração contínua de um analgésico, 24 horas
por dia, por período de tempo prolongado (por mais de 48 horas).
Fármaco(s) Cloridrato de Oxicodona – comprimidos revestidos.
Apresentação: 10mg, 20mg e 40mg.
Esquema de Administração Preconiza-se a utilização de doses
iniciais baixas de oxicodona, especialmente no caso de pacientes
que estejam recebendo relaxantes musculares, sedativos ou
outros medicamentos que atuem no Sistema Nervoso Central
(SNC), concomitantemente. Vale ressaltar que o efeito analgésico
da oxicodona não apresenta dose máxima, e a utilização de doses
maiores deve ser individualizada, conforme a necessidade e a
tolerabilidade de cada paciente. A dose inicial recomendada de
oxicodona para pacientes sem uso prévio de opióide é de 10mg a
cada 12 horas. Analgésicos comuns ou não opióides (aspirina,
acetaminofeno ou antiinflamatório não esteróide) podem ser
mantidos simultaneamente, em caso de necessidade. Início da
analgesia: 30 a 40 minutos. Pico de concentração sorológica: 2
horas. Duração de ação: 12 horas. Meia vida: 3,5 horas.
Tempo de Tratamento – Critérios de Interrupção Uma vez iniciado
o tratamento com oxicodona, o paciente deve ser avaliado
freqüentemente com relação ao alívio da dor e aos efeitos
colaterais próprios dos opióides. As doses devem ser fixadas, de
forma a garantirem efeito analgésico adequado (geralmente dor
leve ou ausente, com a administração de, no máximo 02 doses de
analgésico de resgate durante 24 horas).15 Quando o paciente não
mais necessitar do tratamento com oxicodona comprimidos, as
doses deverão ser reduzidas gradualmente, evitando-se sinais e
sintomas de abstinência.
Quanto ao uso - Uso geriátrico: Em estudos farmacocinéticos
controlados, realizados em idosos (maiores de 65 anos de iadae) a
excreção de oxicodona mostrou-se levemente reduzida. Em
comparação aos adultos jovens, as concentrações plasmática de
oxicodona estavam aumentadas em aproximadamente 15%. Em
ensaios clínicos com iniciação correta da terapia e titulação da
dose, não foram observados efeitos colaterais graves ou
inesperados atribuíveis à idade. Nas doses usuais, o intervalo entre
as doses mostrou-se apropriado aos pacientes geriátricos. Como
ocorre com qualquer opióide, a dose inicial deve ser reduzida em
um terço ou metade da dose habitual em pacientes debilitados
Na Insuficiência hepática Um estudo com oxicodona comprimido
em pacientes com isuficiência hepática mostrou concentrações
plasmáticas mais elevadas do que as observadas em pacientes com
função hepática normal. A meia vida de eliminação da oxicodona
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•

2.
Uso
de
Sugamadex
para
Reversão de Bloqueio
Neuromuscular
Induzido
por
Rocurônio

aumentou em 2,3 horas. Nestes casos, deve-se assegurar o uso de
dose inicial entre um terço da metade da dose habitual, seguido
por ajustes criteriosos de dosagem.
Na Insuficiência renal Embora não tenha metabólitos ativos
clinicamente importantes, a concentração plasmática aumenta em
50% em caso de insuficiência renal podendo causar mais sedação.
Na insuficiência renal verifica-se aumento da meia vida,
habitualmente de 3,5 horas, pode aumentar em mais de uma hora
na insuficiência renal.
d) Acompanhamento Pós-tratamento A avaliação da dor por meio da
Escala visual Analógica (EVA) deve ser antes de iniciar o
tratamento com oxicodona e uma semana após o início do
tratamento. Deve-se avaliar o nível máximo de analgesia obtido
frente aos efeitos colaterais apresentados. Obviamente, a dose
inicial do analgésico é aquela que proporciona para cada paciente,
controle ideal da dor, com efeitos colaterais contornáveis.
A) Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10)
• Y 55.1 – Efeitos adversos de relaxantes da musculatura
esquelética – bloqueadores neuromusculares,
curarizantes.
• T 48.1 – Intoxicação por relaxantes musculares
esqueléticos – bloqueadores neuromusculares.
• T 88.4 – Entubação falha ou difícil.
• T 88.8 – Outras complicações de cuidados médicos e
cirúrgicos especificados não classificados em outra parte

B)Condições clinicas que indiquem a necessidade de
encaminhamento de urgencia:
• - Diagnóstico Clínico ou Situacional O diagnóstico clínico do bloqueio
neuromuscular é feito com pesquisa de recuperação de força muscular
estimulando o paciente a levantar a cabeça por 05 segundos, abrir os
olhos, protuir a língua, aperto de mão, respiração profunda. 6- Critérios
de Inclusão Pacientes submetidos à anestesia geral com uso de
ROCURÔNIO que apresentem contra indicações ao uso de
NEOSTIGMINA. Necessidade de reversão imediata de bloqueio
neuromuscular profundo induzido por ROCURÔNIO. Será empregado
em: A – Pacientes submetidos à anestesia geral com uso de
ROCURÔNIO como relaxante neuromuscular em que foi diagnosticado
curarização residual. B – Situação em que foi induzida anestesia geral e
não se consegue ventilar sob máscara e nem intubar, tendo sido
utilizado o ROCURÔNIO
• Critérios de Exclusão a)Pacientes com hipersensibilidade à droga. b)
Pacientes com comprometimento da função renal. c) Pacientes nos
quais não foi administrado rocurônio. d) Crianças menores de 02 anos.
Nefropatias: a eliminação do sugamadex e do complexo sugamadexrocurônio é significativamente atrasada em pacientes com dano renal
grave (clearence de creatinina – ClCr < 30 L/min) comparada a função
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renal normal (Clearence de creatinina – ClCr > 80 ml/min). No entanto,
a eficácia do sugamadex não é alterada e não há recorrência do
bloqueio. O uso de sugamadex em pacientes com dano renal grave não
é recomendado. Hepatopatas: a via hepática não faz parte do
metabolismo e excreção do sugamadex e seu uso não foi avaliado em
hepatopatas. É aconselhada cautela para o uso nesses pacientes.
Idosos: baseado na farmacocinética, os valores de sugamadex são
similares entre um paciente idoso (75 anos) e um adulto (40 anos),
ambos com função renal normal. Crianças: os valores de clearence,
volume de distribuição e meia vida de eliminação aumentam com a
idade. Atualmente, o sugamadex não é recomendado para menores de
02 anos, devido à falta de dados nesta faixa etária. Gestantes: Não há
dados para uso em gestantes e se recomenda cautela. Não é esperado
que dose única de sugamadex em mulheres que estão amamentando
prejudique a criança. Sexo, raça e peso corporal: não foram
encontradas diferenças clinicamente relevantes.
C)Conduta O uso de sugamadex está relacionado com o uso prévio
de rocurônio par induzir bloqueio neuromuscular com a finalidade de
proporcionar relamento cirúrgico ou facilitar instrumentação de vias
aéreas.
•
•
•

•

•
•

Referencias

Conduta Preventiva Não se aplica.
Tratamento Não Farmacológico Não se aplica.
Tratamento Farmacológico: Os inibidores da colinesterase,
neostigmina e endofrônio, são comumente utilizados parar
reverter o efeito residual do bloqueio neuromuscular não
despolarizante no final da cirurgia Fármaco(s) Sugamadex sódico.
Apresentação: 100 mg/ml/2 ml
Esquema de Administração As doses recomendadas de sugamadex
são: 2 mg/Kg com recuperação espontânea de parte do bloqueio
neuromuscular (avaliação clínica) ou 16 mg/Kg para reversão
imediata de bloqueio profundo induzido por rocurônio. Se for
necessário recurarizar o paciente, devese aguardar 24 horas para o
uso dos agentes bloqueadores neuromusculares asteroidais ou
optar por benzilisoquinolíticos.
Tempo de Tratamento – Critérios de Interrupção Dose única
aplicada em centro cirúrgico. Interrupção: hipersensibilidade aos
componentes da fórmula.
Acompanhamento Pós-tratamento Os pacientes serão
acompanhados na Sala de Recuperação Pos Anestesia- SRPA e
avaliados com relação aos sinais vitais e força muscular.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_acesso_amb
ulatorial_consulta_especializada.pdf
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1.1.10.2 PROTOCOLO DE CARDIOLOGIA

PATOLOGIA

PROTOCOLO

1. Cardiopatia
a) Condições clínicas que
Isquêmica
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita ou diagnóstico de síndrome coronariana aguda.
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para exames de investigação diagnóstica como
ergometria, cintilografi a miocárdica ou ecocardiografi a de estresse:
• paciente com dor torácica suspeita de cardiopatia isquêmica, com
probabilidade pré-teste intermediária ou alta (probabilidade acima de 10%).
Para estimar a probabilidade préteste, ver quadro 1 no anexo; ou
• suspeita de cardiopatia isquêmica por equivalente anginoso
(dispneia/diaforese que piora com exercício e alivia com repouso).
c) Condições clínicas que
encaminhamento para cardiologia:

indicam

a

necessidade

de

• cardiopatia isquêmica estabelecida em pacientes com necessidade
de estratifi cação de risco após evento agudo (quando não realizada no
serviço de urgência ou emergência); ou
• cardiopatia isquêmica estabelecida em paciente ainda sintomático,
mesmo com tratamento clínico otimizado (nitrato oral, betabloqueador
e/ou antagonista do canal de cálcio), ou impossibilidade de uso das
medicações por efeito adverso ou contraindicação (ver classifi cação da
angina estável no quadro 2 e tratamento na tabela 1 do anexo); ou
• suspeita de cardiopatia isquêmica, se impossibilidade de
investigação com exames não invasivos (ergometria, ecocardiografi a de
estresse, cintilografi a miocárdica) ou indicação de cateterismo cardíaco (ver
quadro 3 no anexo).
c) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. idade e sexo ;
2. sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução,
frequência dos sintomas, relação com esforço ou outros fatores
desencadeantes ou de alívio, consequências hemodinâmicas);
3. medicamentos em uso, com posologia;
4. resultado do eletrocardiograma, com data;
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5. resultado de outros exames complementares, como ergometria,
ecocardiografi a, cintilografi a miocárdica ou cateterismo cardíaco, com data
(se disponíveis);
6. presença de fatores de risco para doença arterial coronariana
(diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia). Relatar sim ou não para os
principais e informar outros se presentes;
7. história de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular
cerebral (sim ou não). Se sim, descreva o evento e resultado dos exames
diagnósticos realizados; 8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.

2. Insuficiência
Cardíaca

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço de urgência ou emergência ou pronto
atendimento:

Atenção: Não está
• pacientes com insuficiência cardíaca com sinais de hipoperfusão,
indicado
solicitar síncope ou com sinais de congestão pulmonar.
ecocardiografia para
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
acompanhamento de
encaminhamento para ecocardiografia:
paciente
com
• suspeita de insuficiência cardíaca, com raio-X de tórax ou
insuficiência cardíaca
eletrocardiograma com alterações compatíveis; ou
controlada.
Em localidades cujo
acesso
à
ecocardiografia
é
restrito, recomenda-se
indicar
o
exame
somente
no
diagnóstico
de
insuficiência cardíaca.

• suspeita de insuficiência cardíaca, com raio-x de tórax e
eletrocardiograma normais, após investigação de outras causas
alternativas; ou
• avaliação de paciente com insuficiência cardíaca e mudança no
quadro clínico - piora de classe funcional (NYHA) ou nova cardiopatia
estabelecida (infarto, arritmia)
c) Condições clínicas que
encaminhamento para cardiologia:

indicam

a

necessidade

de

• classe funcional (NYHA) III e IV em pacientes já com tratamento
clínico otimizado em uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina,
betabloqueador e diurético, na ausência de intolerância (ver no anexo:
quadro 4 para definição da classe funcional, tabela 2 para posologia dos
medicamentos e figura 1 para definição das medicações indicadas em cada
classe funcional); ou
• episódio de internação hospitalar devido à insuficiência cardíaca
descompensada no último ano; ou • suspeita de insuficiência cardíaca sem
possibilidade de investigação com ecocardiografia.
d) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução,
frequência dos sintomas, classe funcional (NYHA), sinais de congestão e
hipoperfusão);
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2. resultado do eletrocardiograma, com data (na ausência da
ecocardiografia);
3. resultado do raio-X de tórax, com data (na ausência da
ecocardiografia);
4. resultado do ecocardiografia, com data (se disponível);
5. medicações em uso, com posologia;
6. número de descompensações e internações hospitalares nos
últimos 12 meses, se presentes;
7. outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou
não);
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
3 Arritmias

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para emergência:
• arritmia em paciente com sinais de hipoperfusão, síncope, dispneia,
fibrilação de início recente, suspeita de síndrome coronariana aguda,
alterações de risco em eletrocardiograma (ver quadro 5 no anexo), entre
outras.

b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para cardiologia:
• bradicardia sinusal sintomática ou assintomática com frequência
cardíaca menor que 45 bpm (após avaliação em serviço de emergência); ou
• bloqueio bifascicular (bloqueio completo de ramo esquerdo;
bloqueio completo de ramo direito associado a hemibloqueio anterior
esquerdo ou associado a hemibloqueio posterior esquerdo); ou
• fibrilação atrial com possibilidade de cardioversão (paciente com
idade menor que 65 anos e átrio menor que 5 cm); ou
• taquicardia supraventricular sintomática ou recorrente, sem
resposta ao tratamento; ou
• outras taquiarritmias ou alterações na condução cardíaca
potencialmente graves (considerar sempre necessidade de encaminhar
para serviço de emergência); ou
• investigação de palpitação recorrente de origem indeterminada.

c) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução,
frequência dos sintomas, relação com esforço, consequências
hemodinâmicas);
2. tipo de arritmia, quando estabelecida;
3. medicações em uso (todas), com posologia;
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4. descrição do eletrocardiograma, com data;
5. outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou
não);
6. descrição do Holter, com data (se disponível);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
4. Síncope ou
a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
perda transitória da encaminhamento para emergência:
consciência
• episódio de síncope em paciente com sinais de hipoperfusão,
congestão pulmonar, fibrilação de início recente, suspeita de síndrome
coronariana aguda, alterações de risco em eletrocardiograma (ver quadro 5
no anexo), história familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes dos 40
anos, entre outras.
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para cardiologia (sempre avaliar necessidade de
encaminhar primeiramente para serviço de emergência):
• síncope associada a sinais e sintomas de provável origem
cardiológica (dispneia, hipotensão, dor torá
cica, sopro, episódio que ocorre durante o exercício); ou • síncope em
paciente com alteração compatível no eletrocardiograma (ver quadro 5 no
anexo); ou
• síncope em paciente com cardiopatia estabelecida (insuficiência
cardíaca, cardiopatia isquêmica, valvulopatia, miocardiopatia dilatada,
doenças cardíacas congênitas); ou
• síncope em paciente com história familiar (pais ou irmãos) de morte
súbita antes dos 40 anos; ou
• síncope/pré-síncope de origem indeterminada.
C) Condições clínicas que
encaminhamento para neurologia:

indicam

a

necessidade

de

• episódio de alteração de consciência sugestivo de crise convulsiva.
(ver quadro 6 no anexo).

d) Situações associadas à síncope que usualmente não necessitam
avaliação em serviço especializado (síncope vaso-vagal):
• postura ortostática prolongada; ou
• estresse emocional (fatores definidos como: dor, medo, fobia de
sangue ou procedimentos médicos) ou situações específicas (tosse, espirro,
estimulação gastrintestinal, pós-miccional); ou
• sintomas prodrômicos, como sudorese, calor e escurecimento da
visão.

e)

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
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1. sinais e sintomas (descrever episódio com sua frequência e
duração, associação com outros sintomas de provável origem cardiológica
(palpitação, dispneia, desconforto precordial), relação com exercício ou
outros fatores desencadeantes e exame físico neurológico e cardiológico);
2. presença de cardiopatia (sim ou não). Se sim, qual; 3. história
familiar de morte súbita (sim ou não). Se sim, idade do evento e grau de
parentesco;
4. resultado de eletrocardiograma com data, se realizado;
5. medicamentos que podem causar síncope (antiarrítmicos, antihipertensivos) (sim ou não). Se sim, descreva;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
5. Hipertensão
Arterial Sistêmica

Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para nefrologia ou cardiologia ou endocrinologia
(conforme a principal suspeita clínica de hipertensão secundária):

a)

• suspeita de hipertensão secundária (ver quadro 7 no anexo); ou
• hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no
mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose plena, após avaliar
adesão.
B) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. medicações em uso, com posologia;
3. duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes; 4. alterações
em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes;
5. avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
6 .Valvopatias

Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ecocardiografia:

a)

• qualquer sopro diastólico ou contínuo; ou
• sopro sistólico associado a (pelo menos um): - sintomas (dispneia,
dor torácica, síncope/pré-síncope); ou - sopro de grau elevado (≥3/6) ou
frêmito; ou - alterações significativas em eletrocardiograma e/ou raio-x de
tórax; ou - sopro de início recente e suspeita de valvopatia.

b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para cardiologia ou cirurgia cardíaca:
• todos pacientes com valvopatias moderadas/graves; ou
• paciente sintomático com qualquer valvopatia detectada em
ecocardiografia.
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Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para cirurgia cardíaca (quando disponível
referenciamentos para esse serviço especializado):

c)

• valvopatia com indicação de correção por procedimento invasivo
(cirúrgico ou cateterismo).
D) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas – presença de síncope, dor torácica ou dispneia,
descrever também tempo de evolução; frequência dos sintomas, classe
funcional (NYHA);
2. presença de sopro (sim ou não). Se sim, descrever a localização e
as características do sopro, intensidade, com ou sem frêmito;
3. outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou
não);
4. descrição do eletrocardiograma e/ou raio-X de tórax, quando
indicado, com data;
5. descrição da ecocardiografia (área valvar, gradiente médio, fração
de ejeção e diâmetros do ventrículo esquerdo), com data (se disponível);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Cardiologia [recurso eletrônico] /
Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília :
Ministério da Saúde, 2016. 23 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da
atenção básica para a atenção especializada; v. 2) Modo de acesso: World
Wide Web ISBN 1. Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3.
Regulação assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II.
Título. III. Série.

1.1.10.3 PROTOCOLO DE DERMATOLOGIA

PATOLOGIA
1- Micoses HDA

PROTOCOLO
a)
Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento:Encaminhar os pacientes tratados clinicamente sem
melhora das queixas ou em casos de suspeita de micose profunda
(cromomicose, lobomicose, etc), descrevendo a história sucinta
constando data do início, evolução e tratamento instituído.
Exame Físico - Descrever o aspecto das lesões. Informar outros
achados importantes.
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Prioridade para a Regulação - Pacientes com queixas, lesões
sugestivas e com resistência ao tratamento.
Contra- referência - retorno à UBS para acompanhamento com o
relatório do especialista
2 - Prurido /
A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Eczema HDA
encaminhamento: Encaminhar os pacientes com queixas de prurido de
difícil resolução, já afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com
exame clínico. Ex: icterícia, causa medicamentosa, escabiose etc.
Encaminhar paciente com história sucinta constando início dos sinais e
sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e
exames complementares (se houver).
Exame Físico - Descrever o aspecto das lesões. Informar outros
achados importantes.
Prioridade para a Regulação - Pacientes com quadros extensos e/ou
graves.
Contra-referência - permanecer no nível secundário ou retorno à
UBS para acompanhamento com o relatório do especialista
3 – Dermatite
A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar somente casos sem causas definidas.
de Contato HDA
Referir data do início dos sintomas, localização, fatores desencadeantes,
frequência, intensidade das crises, medidas de prevenção adotadas e
tratamentos instituídos.
Exame físico - Descrever aspecto e localização da lesão.
Prioridade para a Regulação - Pacientes com queixas e com lesões
extensas e/ou graves.
Contra-referência - Retornar à UBS para acompanhamento com
relatório do especialista
4 – Neoplasias
Cutâneas
/
Diagnóstico
Diferencial de Lesões
Infiltradas HDA

A)
Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar os pacientes com lesões sugestivas. Ex:
lesões com história de aumento progressivo, alteração das
características iniciais (cor, aumento de espessura, bordas irregulares),
presença de prurido e / ou sangramento.
Exame Físico - Descrever o aspecto, localização das lesões e
presença de linfonodomegalia.
Prioridade para a Regulação - Pacientes com suspeita de melanoma
e enfartamento ganglionar.
Obs.: Suspeita de melanomas (07 dias)

5 –
Zoster HDA

Herpes

A)Condições
encaminhamento

clínicas que indicam a necessidade de
Encaminhar
somente
casos
graves
com
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comprometimento do estado geral ou pacientes imunodeprimidos.
Informar tratamentos instituídos.
Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões
6 – Discromias,
a)Condições
Vitiligo
encaminhamento

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

Prioridade para a Regulação - Pacientes com suspeita clínica

7 – Hanseníase
HDA

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar os pacientes que apresentem dificuldade
de diagnóstico, lesões extensas, resistência ao tratamento inicial ou
complicações (comprometimento neurológico e reações hansênicas).
Informar tratamento instituído e reações.
Obs.: Lembrar que o paciente portador de Hanseníase é um
paciente com necessidades de acompanhamento multidisciplinar,
devendo ser encaminhado a outras especialidades diante da necessidade,
como cirurgião plástico, oftalmologista, neurologista, psicólogo, entre
outros.
Exame Físico - Descrever o aspecto das lesões (tamanho,
características e localização) e exame dermatoneurológico (palpação,
teste de sensibilidade).
Prioridade para a Regulação - Pacientes com reação hansênica.
Obs.: Em caso de reação hansênica, priorizar para atendimento em
24h

8 – Dermatoses
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Eritêmato-Escamosas encaminhamento Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e
(Psoríase.
Líquen- relatar tratamentos instituídos.
Plano, Pitiríase Rosa,
Prioridade para a Regulação - Pacientes com quadros extensos.
Ictioses) HDA
9
–
Encaminhar os pacientes com queixas de lesões de pele, associadas
Farmacodermias HDA ao uso de medicações. Relatar frequência e intensidade das crises,
descrevendo todos os medicamentos usados e o tempo de uso. Exame
Físico - Descrever o aspecto das lesões.
Prioridade para a Regulação - Pacientes com queixas lesões na
mucosa e sintomas sistêmicos.
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10 – Buloses
Prioridade para a Regulação - Pacientes com quadro extenso e/ou
(Pênfigo, Penfigóide, com comprometimento de mucosas.
Dermatite
Obs.: Em casos extensos e/ou com comprometimento de mucosas
Herpetiforme)
priorizar atendimento para 24h.
11 – Lesões
Encaminhar os pacientes com suspeita de lesões típicas de
Ulceradas
leishmaniose (com bordas elevadas, endurecidas que não cicatrizam há
(Leshimaniose) - HDA
mais de 30 dias, mesmo instituído tratamento com antibioticoterapia).
Exame Físico - Descrever o aspecto das lesões e evolução.
Prioridade para a Regulação - Pacientes com queixas.
12
–
DST
(condiloma, DIP, úlcera
genital) HDA

Encaminhar pacientes com lesões sugestivas.
Exame físico - Descrever aspecto da lesão. Prioridade para
regulação - Pacientes com lesões graves e/ou extensas e/ou gestantes.
Obs.: Casos de DIP, encaminhar somente. Obs.: Em casos de DIP, priorizar
o atendimento para 24h

13 – Acne

Encaminhar com história sucinta, relatando os medicamentos
empregados, se for o caso, e enumerar as doenças de base. Pacientes com
Acne grau II, sem resposta a tratamento medicamentoso e orientações de
higiene. Pacientes com Acne grau III. Pacientes com suspeita de rosácea.
Priorizar: pacientes com Acne grau IV e V e rosácea

14 – Alopécia

História clínica e dados relevantes do exame físico. Formas simples
de alopecia areata resistentes a tratamento (Especificar o tratamento).
Alopécia areata universal. Excluir diagnóstico de micose, dermatite
seborréica, causas sistêmicas, uso de substâncias químicas que causam
alopecia, causas psicogênicas (tricotilomania). Exames a apresentar Hemograma, Glicemia, TGO, TGP, Ferritina, TSH.

15
Cutâneo

–

Cisto

História clínica e dados relevantes do exame físico. Presença de
múltiplas lesões, dificuldade de definir o tipo de lesão, excluir diagnóstico
de cisto sinovial

16 – Dermatite
História clínica e dados relevantes do exame físico, ausência de
Seborréica
melhora com tratamento prévio (descrever tratamento realizado).
Pacientes imunocomprometidos. Prioridade: generalização do quadro
(eritodermia).
Outros motivos frequentes de encaminhamento Problemas
estéticos - melasma, cicatrizes de acne a depender do grau de repercussão
psicossocial do problema.
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1.1.10.4 PROTOCOLO DE ENDOCRINOLOGIA
PATOLOGIA
1.
Multinodular

Bócio

PROTOCOLO
a)Condições
encaminhamento:

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

• TSH diminuído (suspeita de nódulo quente); ou
• nódulo com indicação de PAAF (quando ainda não foi realizada);
ou
• sintomas compressivos atribuíveis ao bócio ou suspeita de
malignidade; ou
• indicação de tratamento cirúrgico ou iodo radioativo (bócio
grande, bócio que está crescendo).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de ecografia de tireoide, com descrição do tamanho,
característica dos nódulos e volume do bócio, com data;
4. história familiar de câncer de tireoide (sim ou não), com indicação
do parentesco;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
2
Mellitus

Diabetes

a)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para Endocrinologia:

a

necessidade

de

• paciente em uso de insulina em dose otimizada (mais de uma
unidade por quilograma de peso); ou
• insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dl); ou
• paciente com DM tipo 1 (uso de insulina como medicação principal
antes dos 40 anos). PREFERÊNCIA NO ENCAMINHAMENTO.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. resultado de exame de hemoglobina glicada, com data;
2. resultado de exame de creatinina sérica, com data;
3. insulina em uso (sim ou não), com dose e posologia;
4. outras medicações em uso, com dose e posologia;
5. peso do paciente em quilogramas (kg);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
3
Hipertireoidismo

a) Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento:
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• todos os pacientes. PREFERÊNCIA NO ENCAMINHAMENTO.
B)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de exame T4 livre ou T4 total, com data;
4. uso de metimazol ou propiltiouracil (medicação para
hipertireoidismo), com dose e posologia;
5. outras medicações em uso, com posologia e dose;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
4

Hipotireoidism
o

a)Condições
encaminhamento:

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo, e T4
livre ou total baixo); ou
• paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,5 mcg/kg de
levotiroxina, quando já avaliada adesão e uso de medicações ou condições
que cursam com alteração de metabolismo/absorção de T4.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de exame T4 livre ou T4 total, com data;
4. uso de levotiroxina (sim ou não), com dose;
5. outras medicações em uso, com posologia e dose;
6. peso do paciente em quilogramas (kg);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
5 Nódulo
Tireoide

de

a)Condições
encaminhamento:

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

• TSH diminuído (suspeita de nódulo quente); ou
• nódulos sólidos com mais de 1 cm (para PAAF, quando ainda não
foi realizada); ou
• história clínica, exame físico ou características do nódulo suspeito
para malignidade (para PAAF, quando ainda não foi realizada); ou
• sinais e sintomas compressivos ou com suspeita para malignidade
(dispneia, rouquidão, tosse, disfagia, adenomegalias patológicas).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
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3. resultado de ecografia de tireoide, com descrição do tamanho e
característica do(s) nódulo(s), com data;
4. história familiar de câncer de tireoide (sim ou não), com indicação
do parentesco;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
6 Obesidade

a)Condições
encaminhamento:

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

• pacientes com suspeita de obesidade secundária (provocada por
problema endocrinológico).
b) Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento
para cirurgia bariátrica:
• pacientes com indicação clínica (IMC acima de 35 com alguma
comorbidade2 , ou acima de 40 sem a presença de comorbidades).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. IMC;
3. peso do paciente em quilogramas (kg);
4. estatura, em metros;
5. breve descrição do tratamento clínico longitudinal (realizado por,
no mínimo, dois anos) ;
6. risco cardiovascular (em %), ou doença cardiovascular (sim/não).
Se sim, informar qual doença cardiovascular;
7. diabetes mellitus de difícil controle (sim/não). Se sim, informar
medicações em uso, com dose;
8. hipertensão arterial de difícil controle (sim/não). Se sim, informar
medicações em uso, com dose;
9. apneia do sono (sim/não). Se sim, informar como foi o
diagnóstico;
10. doenças articulares degenerativas (sim/não). Se sim, informar
qual;
11. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Endocrinologia e nefrologia / Ministério
da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília : Ministério
da Saúde, 2015. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção
básica para a atenção especializada; v. 1) ISBN 978-85-334-2225-4 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação assistencial.
I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título. III. Série.
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1.1.10.5 PROTOCOLO DE GASTROENTEROLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

1.
Doença
do
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Pacientes com quadro de
Refluxo Gastroesofágico/ doença de refluxo associados à presença de sintomas e/ou de suas
Gastrites/Dispepsias/
complicações, não responsivo ao tratamento inicial; • Manifestações
Doença Ulcerosa Péptica
típicas: queimação retroesternal, epigastralgia, pirose associadas a
disfagia, odinofagia e outras complicações; • Manifestações
extraesofágicas: sintomas respiratórios altos e baixos como rouquidão,
estridor, laringite, tosse, broncoespasmo, pneumonia, otite de
repetição, halitose, já tendo sido descartados outras causas; •
Pacientes com quadro de dispepsia/gastrites associados à presença de
sintomas e/ou de suas complicações, não responsivo ao tratamento
inicial; • Pacientes com quadro atual ou prévio de doença ulcerosa
péptica com recidiva dos sintomas, não responsivo ao tratamento
inicial; • Lesões suspeitas de neoplasia e/ou displasia de alto grau. •
Todos os casos de gastrite atrófica.
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade e a presença ou
não de manifestações de alarme (disfagia, dor severa, anemia,
hemorragia digestiva, emagrecimento), co-morbidades, medicações
em uso; • Em caso de anemia informar hematócrito e hemoglobina; •
Em caso de emagrecimento quantificar o mesmo; • Descrever laudo de
Endoscopia Digestiva Alta com data quando o paciente já realizou o
exame. A investigação diagnóstica por meio do exame endoscópico é
particularmente importante nos pacientes com mais de 40 anos de
idade, bem como nos que apresentam manifestações de alarme,
história familiar de câncer, náuseas e vômitos, sintomas de grande
intensidade ou de ocorrência noturna (I Consenso Brasileiro da doença
de refluxo gastroesofágico); • Descrever laudo de phmetria,
manometria ou seriografia com data quando o paciente já realizou o
exame.

2.Dor
Recorrente/
Intestinal

Abdominal
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Dor abdominal
Alteração recorrente; • Diarréia há mais de 3 semanas sem diagnóstico após
investigação; • Constipação refratária ao tratamento inicial; • Pólipos
com displasia de alto grau; • Doença celíaca.
b) SINAIS DE ALARME PARA DOR ABDOMINAL RECORRENTE •
Dor que desperta à noite, dor associada a alterações do hábito
intestinal, sangramento intestinal, vômitos repetidos, especialmente
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biliosos, sintomas constitucionais como febre e perda de apetite, perda
de peso, visceromegalias, massa abdominal, anemia, estenose, fístula.
C) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica e
a presença ou não de manifestações de alarme, co-morbidades,
medicações em uso; • Em caso de anemia informar hematócrito e
hemoglobina; • Em caso de emagrecimento quantificar o mesmo; • Em
caso de sangramento caracterizar o tipo do mesmo; • Descrever
exames complementares quando disponíveis: USG, TC, EDA,
colonoscopia.

3.Hemorragia
Digestiva

A) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • História de sangramento
digestivo alto ou baixo volumoso ou de repetição. SINAIS DE ALARME
PARA SANGRAMENTO DIGESTIVO • Dor abdominal importante, perda
de peso, anemia, sangramento. OBS: Sangramento volumoso:
hematêmese, enterorragia – encaminhar para serviço de emergência.
OBS: Suspeitas de sangramento hemorroidário: solicitar avaliação da
proctologia
B) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica e
a presença ou não de manifestações de alarme, co-morbidades,
medicações em uso; • Caracterizar o tipo de sangramento:
hematêmese, hematoquezia, enterorragia, PSO+; • Se sangramento
baixo informar o resultado do exame proctológico realizado pelo
médico solicitante; • Em caso de anemia informar hematócrito e
hemoglobina; • Em caso de emagrecimento quantificar o mesmo; •
Descrever exames complementares com data quando disponíveis:
EDA, colonoscopia.

3.Alterações
Pancreáticas

A) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Alteração pancreática
clínica, laboratorial e/ou ultrasonográfica. SINAIS DE ALARME •
Pancreatite aguda recém-tratada, elevação de enzimas pancreáticas,
dor abdominal, vômitos, nódulo pancreático maligno e/ou suspeito
B) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica e
a presença ou não de manifestações de alarme, co-morbidades,
medicações em uso; • Descrever exames complementares quando
disponíveis: USG, TC. • Descrever os níveis das enzimas pancreáticas
quando alteradas, triglicerídeos

4.Alterações
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Alteração hepática
Hepáticas
(agenda clínica, laboratorial e/ou ultrasonográfica; • Icterícia não obstrutiva; •
específica de Hepatologia, Esteatohepatite; • Nódulo hepático; • Cisto hepático volumoso ou
se disponível)
complexo. SINAIS DE ALARME: • Icterícia, hepatomegalia volumosa,
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esplenomegalia, elevação de enzimas hepáticas > 3 vezes, nódulo
hepático maligno e/ou suspeito
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica e
a presença ou não de manifestações de alarme, co-morbidades,
medicações em uso; • Descrever exames complementares quando
disponíveis: USG, TC, EDA, sorologias. • Descrever os níveis das enzimas
hepáticas quando alteradas.
5.Gastroenterologia
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Todos os casos com
- Doença Inflamatória diagnóstico confirmado. SINAIS DE ALARME: • Dor abdominal,
Intestinal
(Agenda sangramento intestinal, perda de peso, massa abdominal, anemia,
específica)
estenose, fístula.
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica e
a presença ou não de manifestações de alarme, co-morbidades,
medicações em uso; • Em caso de anemia informar hematócrito e
hemoglobina; • Em caso de emagrecimento quantificar o mesmo; • Em
caso de sangramento caracterizar o tipo do mesmo; • Descrever
exames complementares quando disponíveis: USG, TC, EDA,
colonoscopia.
6.Gastroenterologia
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Sorologia positiva para
- Hepatite Viral (Agenda Hepatites B e C (HBsAg, antiHBc ou anti-VHC) com anti-HIV negativo.
específica)
OBS: • Pacientes co-infectados devem ser inseridos em Consulta em
Infectologia. • Pacientes com cirrose/hipertensão portal associados
devem ser inseridos em consulta em gastroenterologia – hipertensão
portal.
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica,
comorbidades, medicações em uso; • Descrever exames
complementares quando disponíveis: USG, sorologias, carga viral; •
Descrever os níveis das enzimas hepáticas quando alteradas
7.
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Diagnóstico estabelecido
Gastroenterologia
- de cirrose com hipertensão portal; • Diagnóstico estabelecido de
Hipertensão
Portal hipertensão portal não cirrótico; • Hepatopatias crônicas. SINAIS DE
(Agenda específica)
ALARME • Hemorragia digestiva alta (HDA) recente ou prévia, icterícia,
ascite, encefalopatia hepática, nódulo hepático maligno e/ou suspeito
de hepatocarcinoma (CHC).
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica,
comorbidades, medicações em uso; • Descrever exames
complementares quando disponíveis: USG, TC, EDA, biópsia hepática;
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• Descrever os níveis das enzimas hepáticas e alfafetoproteína quando
alteradas.
8.
Hepatologia
a) CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO • Alteração hepática
(Agenda específica)
clínica, laboratorial e/ou ultrasonográfica. SINAIS DE ALARME •
Icterícia; hepatomegalia volumosa; esplenomegalia; elevação de
enzimas hepáticas > 3 vezes; nódulo hepático maligno e/ou suspeito
b) EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES • É importante
considerar na abordagem inicial do paciente a idade, história clínica,
co-morbidades, medicações em uso; • Descrever exames
complementares quando disponíveis: USG, TC, EDA, sorologias. •
Descrever os níveis das enzimas hepáticas quando alteradas.
Referencias

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-geraisdocumentos/regulacao-1/11559-protocolos-de-acesso-volume-i/file

1.1.10.6 PROTOCOLO DE GINECOLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

1 Sangramento
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
Uterino Anormal
encaminhamento para ginecologia: Mulher na menacme com:
Atenção:
sempre
descartar
gravidez (em mulher
na
menacme)
e
sangramento
por
patologias cervicais na
investigação inicial de
sangramento uterino
anormal. Mulher com
sangramento uterino
anormal (com ou sem
mioma) que apresenta
instabilidade
hemodinâmica
ou
anemia com sintomas
graves devem ser
avaliadas em serviço
de
urgência/
emergência.

de

• sangramento disfuncional sem resposta ao tratamento clínico
otimizado por 3 meses (excluídas causas secundárias como alteração
tireoidiana, hiperprolactinemia, escape por anticoncepcional hormonal de
baixa dosagem); ou
• sangramento uterino anormal associado a mioma, refratário ao
tratamento clínico otimizado por 3 meses; ou
• sangramento uterino anormal associado a pólipo ou hiperplasia
de endométrio (espessura endometrial maior ou igual a 12 mm por
ecografia pélvica transvaginal realizada na primeira fase do ciclo
menstrual); ou
• sangramento uterino aumentado persistente em mulheres com
fator de risco para câncer de endométrio (idade superior a 45 anos e pelo
menos mais um fator de risco, como: obesidade, nuliparidade, diabete,
anovulação crônica, uso de tamoxifeno). Mulher na menopausa com:
• espessura endometrial maior ou igual a 5,0 mm evidenciada na
ecografia pélvica transvaginal; ou
• sangramento uterino anormal e impossibilidade de solicitar
ecografia pélvica transvaginal.
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b)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento para ginecologia ou hematologia:

necessidade

de

• mulher na menacme com suspeita de sangramento uterino
anormal por discrasia sanguínea (sangramento uterino aumentado desde
a menarca ou história familiar de coagulopatia ou múltiplas manifestações
hemorrágicas). C)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (características do sangramento, tempo de
evolução, outras informações relevantes);
2. exame físico ginecológico (exame especular e toque vaginal);
3. paciente está na menopausa (sim ou não)? Se sim, há quanto
tempo;
4. resultado de hemograma, com data;
5. descrição da ecografia pélvica transvaginal, com data;
6. tratamento em uso ou já realizado para o sangramento uterino
(medicamentos utilizados com dose e posologia);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
2 Massa Anexial

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço de referência de câncer ginecológico
(preferencialmente oncoginecologia) ou ginecologia
• Em qualquer faixa etária:
• tumores em mulheres com sintomas (distensão ou dor abdominal,
saciedade precoce ou perda de apetite, perda de peso involuntária,
mudança hábito intestinal, etc.); ou
• tumores sólidos independente do tamanho; ou
• tumores císticos com aspecto complexo (multisseptado, conteúdo
misto, projeções sólidas); ou
• tumores com ascite.
• Cistos simples em mulher na menopausa.
• Cistos simples em mulheres na menacme:
• menor que 8,0 cm que não tenham regredido em duas ecografias
pélvicas transvaginais com intervalo de 3 meses entre elas; ou
• maior ou igual a 8,0 cm.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal e toque
vaginal);
2. paciente está na menopausa (sim ou não)? Se sim, há quanto
tempo;
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3. descrição do exame de imagem, com data;
4. história familiar de câncer de mama ou ovário (sim ou não). Se
sim, descrever parentesco dos familiares, sexo e idade de diagnóstico do
câncer;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
3 Miomatose

a)Condições clínicas que
encaminhamento para Ginecologia:

indicam

a

necessidade

de

Atenção:
Mulher
com
• sintomas (sangramento, distensão abdominal/pélvica,
sangramento uterino dispareunia) que persistem após tratamento clínico otimizado por três
anormal (com ou sem meses.
mioma) que apresenta
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
instabilidade
1. sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal e toque
hemodinâmica
ou
anemia com sintomas vaginal);
graves devem ser
2. resultado de hemograma, com data;
avaliadas em serviço
3. descrição do exame de imagem, com data;
de
urgência/emergência.
4. tratamento em uso ou já realizado para miomatose
(medicamentos utilizados com dose e posologia);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
4
Anormalidades
Estática Pélvica

a)Condições clínicas que
da encaminhamento para Ginecologia:

indicam

a

necessidade

de

• paciente com prolapso genital sintomática, independente do grau,
que deseja tratamento cirúrgico; ou
• paciente com prolapso genital e incontinência urinária associada,
sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses (exercícios para
músculos do assoalho pélvico, treinamento vesical e intervenções no estilo
de vida (perda de peso quando necessário, diminuição da ingesta de
cafeína/álcool).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever exame especular e toque vaginal);
2. tratamentos em uso ou já realizados;
3. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

5 Incontinência
a)Condições clínicas que indicam
Urinária
encaminhamento para ginecologia ou urologia:

a

necessidade

de

• incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico
otimizado (exercícios para músculos do assoalho pélvico, treinamento
vesical e intervenções no estilo de vida (perda de peso quando necessário,
diminuição ingesta cafeína/álcool).
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b)Condições clínicas que
encaminhamento para ginecologia:

indicam

a

necessidade

de

• paciente com prolapso genital e incontinência urinária associada,
sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. descrição do exame pélvico (presença e grau de prolapso); 3.
resultado de urocultura, com data;
4. resultado do estudo urodinâmico, com data (se disponível);
5. tratamento em uso ou já realizado para incontinência urinária
(medicamentos utilizados com dose e posologia);
6. outros medicamentos em uso que afetam a continência urinária
(sim ou não). Se sim, quais?;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde

6 Dor Pélvica
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Crônica/
encaminhamento para ginecologia:
Endometriose
• dor pélvica por mais de 6 meses de origem ginecológica, refratária
ao tratamento clínico otimizado, não associada a gestação; ou
• alteração em exame de imagem ou exame físico sugestivo de
endometriose. Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para gastroenterologia:
• suspeita de dor de origem abdominal com investigação
inconclusiva na APS.
b)Condições clínicas que
encaminhamento para Urologia:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de cistite intersticial (ver quadro 1 no anexo). C)Conteúdo
descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (caracterização do quadro, descrição do hábito
intestinal e urinário, exame físico e ginecológico completo);
2. tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com
dose e posologia);
3. história de cirurgias abdominais ou ginecológicas prévias (sim ou
não);
4. descrição do exame de imagem, com data (se disponível); 5.
número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
7 Climatério

a)Condições clínicas que
encaminhamento para Ginecologia:
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• menopausa precoce (antes dos 40 anos); ou
• persistência de sintomas associados ao climatério após
tratamento clínico otimizado por 6 meses.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. idade da paciente quando iniciou a menopausa;
3. tratamentos em uso ou já realizados para os sintomas do
climatério (medicamentos utilizados com dose e posologia); 4. história
prévia de neoplasia maligna ginecológica ou ooforectomia (sim ou não). Se
sim, qual;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
8 Neoplasia de
a)Condições clínicas que indicam
Endométrio
encaminhamento para ecografia transvaginal:

a

necessidade

de

Atenção: Não
• mulheres na menopausa com sangramento uterino anormal.
está indicado solicitar
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
ecografia transvaginal
encaminhamento para ginecologia:
como exame de rotina
• mulheres na menopausa: - com sangramento uterino anormal
ou para rastreamento
(sem
terapia
hormonal) quando não há o oferta de ecografia transvaginal
de
câncer
de
na APS; ou - com espessura endometrial maior que 5 mm ou descrição de
endométrio.
endométrio heterogêneo e irregular na ecografia.
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço de referência de câncer ginecológico
(preferencialmente oncoginecologia):
• neoplasia do endométrio evidenciada em biópsia; ou
• exame de imagem com lesão tumoral suspeita de neoplasia de
endométrio.
d)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever exame especular);
2. paciente está na menopausa (sim ou não). Se sim, há quanto
tempo;
3. descrição do exame de imagem, com data;
4. resultado de biópsia de endométrio com data, quando realizado;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
9 Neoplasia do
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Colo Uterino
encaminhamento para ginecologia (colposcopia): Resultado de um CP
com:

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1872

Proposta Policlínica Regional

• células escamosas atípicas de significado indeterminado quando
não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H); ou
• células glandulares atípicas de significado indeterminado
(possivelmente não neoplásico ou quando não se pode excluir lesão
intraepitelial de alto grau) (AGC); ou
• células atípicas de origem indefinida (possivelmente não
neoplásica ou quando não se pode excluir lesão de alto grau); ou
• lesão intraepitelial de alto grau (HSIL); ou
• lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão
ou carcinoma epidermoide invasor; ou
• mulheres imunossuprimidas (HIV e transplantadas), com doença
autoimunes ou em uso de drogas imunossupressoras com lesão
intraepitelial de baixo grau (LSIL). Resultado de dois CPs consecutivos
(intervalo de 6 meses):
• células escamosas atípicas de significado indeterminado
possivelmente não neoplásico (ASC-US); ou
• lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL).
b)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para oncoginecologia:

a

necessidade

de

• lesão suspeita (como tumores ou úlceras) ao exame especular; ou
• resultado de biópsia de colo com:
• neoplasia invasora (carcinoma epidermóide/adenocarcinoma); ou
• carcinoma microinvasor; ou
• NIC 2/3.
• resultado de CP com:
• carcinoma epidermoide invasor; ou
• adenocarcinoma in situ (AIS) e invasor
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. exame físico ginecológico (especular e toque vaginal);
3. descrição do (s) último (s) CP, com data (s);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
10 Amenorreia

Atenção:
sempre
descartar
gravidez
na

a)Condições clínicas que
encaminhamento para ginecologia:

indicam

a

necessidade

• amenorreia primária
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investigação inicial de
• maiores de 14 anos sem caracteres sexuais secundários; ou •
amenorreia.
maiores de 16 anos com caracteres sexuais secundários.
• amenorreia secundária
• resposta negativa ao teste do progestágeno (ver quadro 2 no
anexo); ou
• falência ovariana precoce; ou
• história de exposição a rádio e/ou quimioterapia no passado.
b)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para endocrinologia:

a

necessidade

de

• hiperprolactinemia ou outras doenças hipofisárias/hipotalâmicas.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. tempo de início da amenorreia;
3. resultado dos exames de prolactina e TSH, com data (se
amenorreia secundária);
4. resultado do teste com progestágeno (se amenorreia secundária);
5. resultado de ecografia pélvica ou transvaginal, com data (se
disponível);
6. medicamentos em uso;
7. número de teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
11 Condiloma
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Acuminado / Verrugas encaminhamento para ginecologia:
Virais
• mulheres com condiloma acuminado (verruga viral genital e
perianal) com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas ou
numerosas). Condições clínicas que indicam a necessidade de
Atenção: É de
encaminhamento para Pré-Natal de alto risco:
boa prática investigar
outras DSTs (sífilis, HIV,
• gestante com condiloma acuminado (verruga viral genital e
hepatite B e C) em perianal) com indicação de tratamento cirúrgico (lesões que obstruem o
pessoas
que canal do parto, lesões extensas ou numerosas);
apresentam condiloma
• gestante com verruga viral no canal vaginal ou colo uterino.
acuminado.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para dermatologia:
• pacientes imunossuprimidos com verrugas refratárias ao
tratamento por pelo menos 1 mês ou com progressão rápida no número
de lesões;
• pacientes com condiloma acuminado (verruga viral genital e
perianal)/ verrugas virais refratárias ao tratamento por pelo menos 3
meses.
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c)Condições clínicas que
encaminhamento para proctologia:

indicam

a

necessidade

de

• pacientes com condiloma acuminado em topografia anorretal com
indicação de tratamento cirúrgico (lesões retais ou lesões perianais
extensas ou numerosas).
d)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. descrição da lesão (incluir localização, extensão, evolução, toque
retal (quando condiloma anorretal));
2. resultado de anti-HIV ou teste rápido para HIV, com data; 3.
tratamento prévio realizado (descrever medicamentos, duração);
4. se mulher em idade fértil, trata-se de gestante? (sim ou não);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Ginecologia [recurso eletrônico] /
Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília
: Ministério da Saúde, 2016. 22 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da
atenção básica para a atenção especializada; v. 4) Modo de acesso: World
Wide Web ISBN 1. Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3.
Regulação assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II.
Título. III. Série.

1.1.10.7 PROTOCOLO DE HEMATOLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

1.
Citopenias
a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
(bicitopenia/pancitop encaminhamento para serviços
de urgência/
emergência
enia)
(preferencialmente com hematologista):
• citopenias e manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda
(como fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias,
sangramentos, infecções recorrentes); ou
• citopenias em pessoas com linfonodomegalia e esplenomegalia
não explicada por quadro infeccioso agudo; ou
• presença de blastos ou promielócitos no sangue periférico; ou
• paciente com febre e neutropenia (< 1500 neutrófilos/µL); ou
• bicitopenia/pancitopenia com alterações hematológicas graves,
como: Hemoglobina < 7 g/dL; e/ou Neutrófilos < 500 céls/µL; e/ou
Plaquetas < 50 mil céls/mm3
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Prioridade para a Regulação - citopenias, sem critérios de
gravidade, após exclusão de causas secundárias comuns na APS.
B) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever sintomas constitucionais, exame
físico abdominal, presença de linfonodomegalias e outras alterações
relevantes no exame físico);
2. resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se
presente) e número de plaquetas, com data;
3. resultado de exames, com data, realizados para excluir causas
secundárias em pessoas sem critérios de gravidade. Na ausência de
suspeita clínica para direcionar investigação descreva: anti-HCV, anti-HIV,
HbsAg, TGO/ TGP, albumina, GGT, TP/ KTTP, FAN, TSH e vitamina B12;
4. resultado de ecografia abdominal, com data (se realizada);
5. medicamentos em uso (ver quadro 1 e 2, no anexo, com
medicamentos comuns que cursam com citopenias);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
Contra- referência - retorno à UBS para acompanhamento com o
relatório do especialista.

A) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para serviços de urgência/ emergência (preferencialmente com
Atenção: Não há
hematologista): • anemia sintomática (dispneia, taquicardia,
indicação
de
hipotensão) e/ou instabilidade hemodinâmica; ou
referência ao serviço
• doença falciforme com crise álgica ou outros sinais de
especializado pessoas
gravidade; ou
exclusivamente com
traço falciforme ou
• presença de citopenias concomitantes com critérios de
com traço talassêmico
gravidade (ver quadro 3 no anexo).
alfa ou com talassemia
B)
Condições clínicas que indicam a necessidade de
beta menor (traço
encaminhamento para hematologia:
talassêmico
beta).
• suspeita ou diagnóstico de doença falciforme (ver quadro 4 no
Essas pessoas podem
anexo);
ou
seguir
acompanhamento na
• suspeita ou diagnóstico de talassemia (ver quadro 4 no anexo);
APS com orientações ou
sobre a condição
• suspeita ou diagnóstico de outras anemias hemolíticas (ver
genética.
quadro 5 no anexo); ou
2. Anemia

• anemia por causa desconhecida após investigação inconclusiva
na APS (ver figura 1 no anexo).
C) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
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2. resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia
se presente) e número de plaquetas, com data;
3. se suspeita ou diagnóstico de hemoglobinopatias, descreva
resultado de eletroforese de hemoglobina;
4. exames complementares realizados na investigação de anemia
conforme VCM (ver figura 1 no anexo);
5. tratamento prévio e atual para anemia (medicamento com
dose e posologia);
6. presença de comorbidades (como doença renal crônica,
hepatopatias, HIV, hepatite C) que cursem com citopenias (sim ou não).
Se sim, quais?
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
3. Policitemia

A) Condições clínicas que
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de policitemia vera (hemoglobina maior que 16,0g/dL em
mulheres e maior que 16,5g/dL em homens), em pessoas com sintomas
sugestivos: prurido após o banho, eritromelalgia, gota, trombose venosa
ou arterial prévia, sangramento, esplenomegalia; ou
• policitemia persistente (hemoglobina maior que 16,0g/dL em
mulheres e maior que 16,5g/ dL em homens) após repetição do
hemograma em 1 mês e exclusão de causas secundárias (DPOC,
tabagismo, hepatocarcinoma, carcinoma renal) na APS. B) Conteúdo
descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se
presente) e número de plaquetas, com data (em pessoas sem sintomas
sugestivos de policitemia vera, descrever 2 resultados com intervalo de 1
mês entre eles);
3. exames complementares realizados para investigar causa
secundária, com data (raio-X de tórax, ecografia abdominal)
4. paciente é tabagista? (sim ou não);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
4.
Trombocitopenia

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviços
de urgência/
emergência
(preferencialmente com hematologista):
• Pessoa com trombocitopenia ( 20.000 plaquetas por mm3) e
manifestação hemorrágica;
• Pessoa assintomática e valor de plaquetas inferior a 10 mil/mm3 ;
• Citopenias com critérios de gravidade (ver quadro 3 no anexo)
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b) Condições clínicas que
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• trombocitopenia com contagem plaquetária (50.000 celulas mm3)
em pacientes assintomáticos, sem necessidade de repetir hemograma;
• trombocitopenia persistente após exclusão de pseudoplaquetopenia1
e causas secundárias na APS (ver quadro 1 no anexo)
c) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever manifestações hemorrágicas atuais e
prévias, exame físico abdominal, linfonodomegalia, sintomas
constitucionais e outras alterações relevantes no exame físico);
2. resultado de hemograma (descrever hematoscopia se presente) e
número de plaquetas (se pessoa com trombocitopenia isolada
persistente sem critérios de gravidade, descreva dois resultados de
hemograma e plaquetas com intervalo mínimo de 1 mês entre os
exames), com data;
3. resultado de exames complementares na investigação de causas
secundárias em pessoas sem critérios de gravidade: anti- HCV, HbsAg,
anti-HIV, TGO/TGP, albumina, GGT, TP/ KTTP, FAN, vitamina B12.
4. resultado de ecografi a abdominal, com data (se realizado);
5. apresenta comorbidades não hematológicas que podem cursar com
trombocitopenia (sim ou não). Se sim, quais?;
6. descreva todos os medicamentos em uso;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
5.Trombocitose

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para serviços de urgência/ emergência:
• paciente com trombocitose e sintomas vasomotores (cefaleia,
sintomas visuais, dor precordial atípica), sangramento ou trombose;
• presença de blastos ou promielócitos no sangue periférico.

b) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para hematologia:
• trombocitose associada a sintomas vasomotores, sangramento ou
trombose (após avaliação em serviço de emergência/urgência); ou
• trombocitose associada à leucocitose ou policitemia; ou
• trombocitose com plaquetas superiores a 1 milhão/mm3 ; ou
• trombocitose persistente após exclusão de causas secundárias
(quadro infeccioso atual, anemia ferropriva, esplenectomia/asplenia,
trauma/cirurgia recente) na APS.

c) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
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1. sinais e sintomas (sintomas constitucionais, sangramento,
sintomas vasomotores, trombose);
2. apresenta história compatível com causa secundária (quadro
infeccioso atual, história de trauma/cirurgia recente, esplenectomia
prévia) (sim ou não)? Se sim, descreva;
3. resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia
se presente) e número de plaquetas, com data (se trombocitose isolada
em pessoa sem gravidade, descrever 2 resultados dos exames para
confirmação da persistência);
4. se anemia concomitante, descreva resultado de ferritina, com
data;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

6. Leucopenia

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviços
de urgência/
emergência
(preferencialmente com hematologista):
• paciente com febre e neutropenia (< 1500 neutrófilos/µL); ou
• citopenias com critérios de gravidade (ver quadro 3 no anexo).
b) Condições clínicas que
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• leucopenia persistente após exclusão de causas secundárias na
APS (ver quadro 2 no anexo).

c) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal, presenca de
linfonodomegalias, sintomas constitucionais ou outras alterações
relevantes no exame físico);
2. resultado de hemograma (descrever hematoscopia se presente)
e número de plaquetas (se pessoa com leucopenia sem critérios de
gravidade, descreva dois resultados de hemograma e plaquetas com
intervalo mínimo de 1 mês entre os exames), com data;
3. resultado de exames complementares na investigação de causas
secundárias em pessoas sem critérios de gravidade: anti- HCV, HbsAg, antiHIV, FAN e vitamina B12;
4. resultado de ecografia abdominal, com data (se realizado);
5. medicamentos em uso (ver quadro 3, no anexo, com
medicamentos comuns que cursam com leucopenia);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
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7. Leucocitose

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviços
de urgência/
emergência
(preferencialmente com hematologista):
• leucocitose e manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda
(como fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias,
sangramentos, infecções recorrentes); ou
• presença de blastos e promielócitos no sangue periférico; ou
• leucostase (presença de sintomas respiratórios, neurológicos,
priapismo em pessoas com hiperleucocitose) ou leucócitos com valores
superiores a 100 mil cels/mm3 .
b) Condições clínicas que
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• leucocitose maciça (acima de 50 mil/mm3 ), sem causa infeciosa
aparente; ou
• leucocitose persistente após exclusão de causas secundárias
(quadros infecciosos, medicamentos (lítio, carbamazepina, beta agonistas)
na APS.
C) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever sintomas constitucionais, eventos
hemorrágicos ou trombóticos, exame físico completo);
2. resultado de dois hemogramas/ leucogramas, com diferença de 2
a 4 semanas (com exceção de leucocitose maciça ou outros sinais de
gravidade);
3. se eosinofilia isolada, foi realizado tratamento empírico para
parasitose? (sim ou não);
4. utiliza medicamento que causa leucocitose (lítio, carbamazepina,
beta agonistas) (sim ou não);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
8.
Distúrbios
a) Condições clínicas que
hemorrágicos
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• História de sangramentos de repetição na suspeita de doença
hematológica e com uma ou mais características de maior gravidade:
• necessidade de transfusão de hemocomponentes; ou
• sangramento excessivo após pequenos cortes ou procedimentos;
ou
• hemartrose; ou
• história familiar de distúrbio hemorrágico em parente de primeiro
grau; ou
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• Tempo de Protrombina (TP) e/ou Tempo de Tromboplastina
Parcial Ativada (TTPA) acima dos valores de valores de normalidade (ver
quadro 6 no anexo se não houver valor de referência laboratorial) após
exclusão de causas secundárias na APS (como doença hepática, síndrome
nefrótica e uso de anticoagulantes).
b) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever histórico de manifestações
hemorrágicas (presença de menorragia, melena/hematêmese, equimose,
petéquias), com frequência e situações desencadeantes. Incluir alterações
relevantes no exame físico;
2. resultados de dois exames de TP e TTPA (repetir o exame
alterado), com data;
3. resultados de exames laboratoriais para investigação de causa
secundária (hemograma, plaquetas, TGO, TGP, albumina, GGT, creatinina
e EQU/EAS/Urina tipo 1, com data);
4. resultado de ecografia abdominal, com data (se realizado);
5. histórico familiar de distúrbios hemorrágicos (sim ou não). Se sim,
indique qual o distúrbio e grau de parentesco;
6. descreva medicamentos em uso;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
9. Trombofilias

a) Condições clínicas que
encaminhamento para hematologia:

indicam

a

necessidade

de

• episódio confi rmado de tromboembolismo venoso (TEV)
idiopático em pessoa que possua uma ou mais das seguintes
características:
• episódio de TEV ocorreu antes dos 45 anos; ou
• história de TEV antes dos 45 anos em familiar de primeiro grau
(pais ou irmãos ou fi lhos); ou
• TEV em sítio incomum1 (veia mesentérica, portal, hepática ou
cerebral); ou
• TEV recorrente; ou
• pacientes com história de aborto recorrente (perda espontânea e
consecutiva de três ou mais gestações antes da 20º semana gestacional)
após exclusão de causa ginecológica.
B) Condições clínicas que
encaminhamento para ginecologia:

indicam

a

necessidade

de

• pacientes com história de aborto recorrente (perda espontânea e
consecutiva de três ou mais gestações antes da 20º semana gestacional).
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
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1. descrever histórico e exame realizado que comprovam
tromboembolismo;
2. apresenta condição clínica (cirurgia recente, imobilização,
neoplasia) ou uso de medicamentos (como anticoncepcional) associados a
tromboembolismo (sim ou não). Se sim, qual?
3. histórico familiar de TEV (sim ou não). Se sim, indicar grau de
parentesco e idade no acometimento;
4. se aborto de repetição, descreva histórico dos abortos e avaliação
com serviço de ginecologia;
5. resultado do hemograma e plaquetas, com data;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
10.
Linfonodomegalia
periférica
esplenomegalia

a) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para emergência (preferencialmente com hematologista):
e

• suspeita de lise tumoral (sintomas como náusea, vômito, diarreia,
letargia, câimbras, arritmia -geralmente em pessoas com massas grandes)
ou sintomas compressivos (como dispneia, síndrome da veia cava
Atenção : Há
superior, síndrome de Horner); ou
diversas causas para
linfonodomegalias e, • citopenias em pessoas com linfonodomegalia e esplenomegalia não
portanto,
as explicada por quadro infeccioso agudo.
características clínicas
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
e exame físico são
encaminhamento para onco-hematologia ou hematologia (avaliação
fundamentais
para
breve devido à suspeita de linfoma):
orientar
o
• linfonodomegalia/esplenomegalia com alterações hematológicas
encaminhamento para
serviço especializado concomitantes, sem indicação de internação/emergência; ou
mais apropriado. As
• linfonodomegalia em pessoas com sintomas B (febre, sudorese
principais causas são: noturna e emagrecimento); ou
infeções,
neoplasia
• linfonodomegalia com esplenomegalia não associada a quadro
(hematológica
ou
metastática), doenças infeccioso agudo; ou
granulomatosas (como
• esplenomegalia isolada não associada à hepatopatia crônica ou
sarcoidose), doenças quadro infeccioso agudo.
reumatológicas
e
C ) Condições clínicas que indicam a necessidade de
medicamentos.
encaminhamento para biópsia de linfonodo (especialidades diversas,
conforme principal suspeita clínica e disponibilidade de referência
regional - consultar figura 2).
• linfonodomegalia supraclavicular; ou
• linfonodomegalia com características de malignidade (indolor,
aderido a tecidos profundos, endurecido, massa de linfonodos
fusionados); ou
• linfonodomegalia (≥ 2 cm) persistente sem causa definida.
d) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
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1. sinais e sintomas (exame físico abdominal, presença de sintomas
constitucionais e outras alterações relevantes);
2. características do(s) linfonodo(s) (tamanho, localização,
consistência, fixação a planos profundos e tempo de evolução do quadro);
3. resultado de hemograma (descrever hematoscopia se presente)
e número de plaquetas, com data;
4. resultado dos exames complementares na investigação de
linfonodomegalia periférica (ver figura 2 no anexo);
5. se esplenomegalia isolada descreva ecografia abdominal (se
realizada) e exames para avaliação hepática (TGO/TGP, TP/KTTP,
albumina, GGT);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
11.
Hiperferritinemia

a) Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento para hematologia ou gastroenterologia:

de

• suspeita de hemocromatose (hiperferritinemia com saturação de
transferrina maior que 45%).
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para gastroenterologia:
• hiperferritinemia e suspeita de cirrose.
C) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. índice de massa corporal (IMC);
3. resultado de ferritina sérica, com data 4. resultado de saturação
da transferrina, com data;
5. se saturação de transferrina inferior a 45%, descreva os seguintes
exames, com data: hemograma e número de plaquetas (descrever
hematoscopia se presente), transaminases (TGO/TGP), fosfatase alcalina,
GGT, anti-HCV, HbsAg, anti-HIV, glicemia, perfil lipídico (colesterol total,
HDL e triglicerídeos);
6. resultado de ecografia abdominal total, com data;
7. medicamentos em uso;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Hematologia [recurso eletrônico] /
Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília
: Ministério da Saúde, 2016. 33 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da
atenção básica para a atenção especializada; v. 8) Modo de acesso: World
Wide Web ISBN 1. Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3.
Regulação assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II.
Título. III. Série
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1.1.10.8 PROTOCOLO DE MASTOLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

1.Dor mamária
a) Condições para encaminhamento:
intensa que afeta a
• Neoplasias benignas com indicação cirúrgica, dor mamária, casos em
qualidade de vida ou
que o médico discorde do laudo das imagens da mamografia e/ou
naquelas refratárias à
casos em que ele ache necessário (encaminhar com justificativa).
orientação verbal.
b)Exames complementares sugeridos:
•
•

Mamografia recente e, se necessário,
USG de mama.
c)Exame físico:

•
•

Dor que interfere nas atividades diárias e na qualidade de vida,
com necessidade de uso frequente de medicamentos.

d)Contrarreferência: Dependendo da avaliação, a usuária poderá
ser encaminhada à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
a) condições para encaminhamento:Casos suspeitos ou com
2
Casos
diagnóstico confirmado de câncer de mama.
suspeitos de cancer de
b) Exames complementares sugeridos:
mama
• Mamografia recente e
• USG de mama.
c) Aexames fisicos : Citar achados significativos.
d) Prioridade da regulação: todos os casos
e) Contrarreferncia:Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser
encaminhada à UBS para acompanhamento e de posse do
relatório de contrarreferência.
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Endocrinologia e nefrologia / Ministério
da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília : Ministério
da Saúde, 2015. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção
básica para a atenção especializada; v. 1) ISBN 978-85-334-2225-4 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação assistencial.
I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título. III. Série.

1.1.10.9 PROTOCOLO DE NEFROLOGIA
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1884

Proposta Policlínica Regional

PATOLOGIA

PROTOCOLO

1 Cistos/Doença
a)Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento
Policística Renal
para Nefrologia:
• suspeita de doença policística renal. Condições clínicas que
indicam a necessidade de encaminhamento para Urologia:
• cistos com alterações sugestivas de malignidade; ou
• cistos simples de grande volume (> 35cm); ou
• cistos simples sintomáticos (dor lombar, hematúria persistente,
obstrução de via urinária).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outros
achados relevantes);
2. resultado de exame de imagem (ecografia ou tomografia), com
data. O exame deve descrever tamanho dos cistos, número e localização;
3. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de
perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica
com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
4. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações
podem ser encontradas no sistema informatizado de regulação, quando
existente);
5. resultado EQU/EAS/urina tipo 1, com data (quando alterado, dois
exames com oito semanas de diferença entre eles);
6. presença de história familiar para doença policística renal (sim ou
não), e parentesco com o paciente;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

2
Mellitus

Diabetes

a)Condições clínicas que
encaminhamento para Nefrologia:

indicam

a

necessidade

de

• pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 /min/1,73 m2
(estágio 4 e 5); ou
• proteinúria (macroalbuminúria); ou
• perda rápida da função renal (> 5 /min/ 1,73 m2 em um período
de seis meses, com uma TFG < 60 /min/1,73 m2 , confirmado em dois
exames); ou
• suspeita de nefropatia por outras causas.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
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1. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de
perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica
com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
2. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações
podem ser encontradas no sistema informatizado de regulação, quando
existente);
3. resultado de microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24
horas ou relação albuminúria/creatinúria, com indicação do tipo de exame
e data;
4. alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
3 Doença Renal
a)Condições
Crônica
encaminhamento:

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

• taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 /min/1,73m2 (estágio 4 e
5); ou
• proteinúria; ou
• hematúria persistente; ou
• alterações anatômicas que provoquem lesão ou perda de função
renal; ou
• perda rápida da função renal (> 5 /min/1,73 m2 em seis meses,
com uma TFG < 60 / min/1,73 m2 , confirmado em dois exames); ou
presença de cilindros com potencial patológico (céreos, largos,
graxos, epiteliais, hemáticos ou leucocitários).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de
perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica
com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
2. resultado de microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24
horas ou relação albuminúria/creatinúria, com indicação do tipo de exame
e data;
3. resultado de EQU/EAS/urina tipo 1 (quando alterado, dois
exames, com oito semanas de diferença entre eles) e pesquisa de
hemácias dismórficas, com data, quando realizado (para investigação de
hematúria)4 ;
4. resultado de ecografia de vias urinárias, quando realizada, com
data;
5. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações
podem ser encontradas no sistema informatizado de regulação, quando
existente);
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6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
4 Hipertensão
a) Condições clínicas que indicam
Arterial Sistêmica
encaminhamento para Nefrologia ou Cardiologia:

a

necessidade

de

• suspeita de hipertensão secundária; ou
• falta de controle da pressão com no mínimo três medicações antihipertensivas em dose plena, após avaliação da adesão.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. medicações em uso, com dose e posologia;
3. duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes;
4. alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes,
com data;
5. avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não); 6.
número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
5
Infecção
a)Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento
Urinária Recorrente
para Nefrologia:
• ITU recorrente mesmo com profilaxia adequada, após exclusão de
causas anatômicas urológicas ou ginecológicas. Condição clínica que indica
a necessidade de encaminhamento para Urologia:
• alteração anatômica no trato urinário que provoque ITU
recorrente.
b)Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento
para Ginecologia:
• alteração anatômica ginecológica que provoque ITU recorrente.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. número de infecções urinárias nos últimos 12 meses;
2. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de
perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica
com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
3. cor de pele (preta ou não), idade e sexo, informações que podem
ser identificadas no sistema informatizado de regulação, quando
existente;
4. resultado de ecografia das vias urinárias, com data;
5. descrever se foi realizada profilaxia para infecção urinária
recorrente, e como foi feita, medicamento dose e posologia;
6. em mulheres, descrever se há alterações anatômicas como
cistocele, retocele ou prolapso uterino;
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7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
6 Litíase Renal

a)condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento
para Nefrologia:
• Nefrolitíase recorrente com causa metabólica identificada e com
indicação de tratamento farmacológico que não pode ser realizado na APS.
• impossibilidade de investigar etiologia dos cálculos com exame de
eletrólitos na urina de 24 horas e exames séricos. B)Condições clínicas que
indicam a necessidade de encaminhamento para Urologia:
• cálculo ureteral maior que 10 mm; ou
• cálculo ureteral maior que 4 mm que não foi eliminado após seis
semanas de tratamento clínico; ou
• cálculo vesical; ou • cálculo renal sintomático (episódios
recorrentes de dor, hematúria ou infecção trato urinário); ou
• cálculo renal assintomático maior que 10 mm.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de ecografia urinária ou de Raio X, com data (para
cálculos ureterais menores que 10 mm, são necessários dois exames, com
no mínimo seis semanas de diferença entre eles);
3. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de
perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica
com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
4. cor de pele (preta ou não), idade e sexo, informações que podem
ser identificadas no sistema de informatização de regulação, quando
existente;
5. tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal;
6. investigação de causas tratáveis de litíase renal (sim ou não). Se
sim, descrever achados nos exames séricos e de eletrólitos da urina de 24
horas;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde

Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Endocrinologia e nefrologia / Ministério
da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília : Ministério
da Saúde, 2015. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção
básica para a atenção especializada; v. 1) ISBN 978-85-334-2225-4 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação assistencial.
I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título. III. Série.
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1.1.10.10 PROTOCOLO DE NEUROLOGIA
PATOLOGIA
1.Cefaleia

PROTOCOLO
a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• pacientes com cefaleia e sinais de alerta (quadro 1). Condições
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para neurologia:
• migrânea (enxaqueca) ou cefaleia tipo tensão refratária ao manejo
profilático na APS (tentativa de profilaxia com duas classes de
medicamento diferentes para migrânea (enxaqueca) ou com tricíclico para
cefaleia tipo tensão, por um período mínimo de 3 meses); ou
• outras cefaleias primárias que não se caracterizam como migrânea
(enxaqueca) ou tipo tensão; ou
• paciente com necessidade de investigação com exame de imagem
(ressonância magnética nuclear ou tomografia computadorizada de
crânio), quando exame não for disponível na APS:  padrão novo ou
mudança recente no padrão da cefaleia; ou  início da cefaleia em pessoa
com mais de 50 anos; ou  evolução insidiosa e progressiva, com ápice em
poucas semanas ou meses; ou  dor que acorda durante o sono; ou  dor
desencadeada pelo esforço, coito, tosse, atividade física ou manobra de
Valsalva. Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para neurocirurgia:
• paciente com cefaleia e exame de imagem (ressonância magnética
nuclear ou tomografia computadorizada de crânio) com alteração
sugestiva de potencial indicação cirúrgica (quadro 2).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever idade de início da cefaleia, tempo de
evolução, características da dor, frequência das crises, mudança no
padrão, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);
2. tratamentos em uso ou já realizados para cefaleia (medicamentos
utilizados com dose e posologia);
3. resultado do exame de imagem (TC ou RMN de crânio), com data
(se realizado);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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2 Demência

a)Condições clínicas que
encaminhamento para neurologia:

indicam

a

necessidade

de

• declínio cognitivo rapidamente progressivo (limitação funcional,
cognitiva, comportamental ou motora significativas com evolução menor
que dois anos); ou
• declínio cognitivo em que foram excluídas causas reversíveis e
transtornos psiquiátricos descompensados. B)Conteúdo descritivo
mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever idade e modo de início, tempo de
evolução, situações e tarefas que o paciente apresenta prejuízo, exame
físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);
2. pontuação no mini exame do estado mental e escolaridade (anos
concluídos de educação formal);
3. sintomas depressivos (sim ou não). Se sim, qual o tratamento em
uso e resposta;
4. resultado dos exames: TSH, vitamina B12, FTA-abs e VDRL (com
data);
5. resultado do exame de imagem (TC ou RMN de crânio), com data
(se realizado);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
3
Epilepsia

Convulsão/

a)Condições clínicas que
encaminhamento para neurologia:

indicam

a

necessidade

de

• pelo menos um episódio de alteração de consciência sugestivo de
crise convulsiva (quadro 3), sem fatores desencadeantes reconhecíveis e
reversíveis na APS; ou
• diagnóstico prévio de epilepsia com controle inadequado das
crises com tratamento otimizado e descartada má adesão; ou
• paciente com epilepsia controlada há pelo menos 2 anos que
deseja avaliação para retirada da medicação; ou
• mulheres com epilepsia que estão gestantes ou que desejam
planejar gravidez.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever as características e a frequência das
crises convulsivas, idade de início, tempo de evolução, fatores
desencadeantes, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas fora
das crises convulsivas);
2. diagnóstico prévio de epilepsia (sim ou não). Se sim, descreva o
tipo;
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3. tratamentos em uso ou já realizados para epilepsia
(medicamentos utilizados com dose e posologia);
4. medicamentos em uso que interferem no limiar convulsivo (sim
ou não). Se sim, quais;
5. avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não); 6.
número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
4 Síncope ou
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
perda transitória da encaminhamento para emergência:
consciência
• episódio de síncope em paciente com sinais de hipoperfusão,
Atenção:
congestão pulmonar, fibrilação de início recente, suspeita de síndrome
Paciente com síncope coronariana aguda, alterações de risco em eletrocardiograma (quadro 4),
vasovagal usualmente história familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes dos 40 anos, entre
não
necessita outras.
avaliação em serviço
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
especializado.
As
encaminhamento para neurologia:
características comuns
• episódio de alteração de consciência sugestivo de crise convulsiva
da síncope vasovagal
são:
o
síncope (quadro 3 e consultar protocolo de convulsão/epilepsia).
desencadeada
por
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
postura
ortostática
encaminhamento para cardiologia (sempre avaliar necessidade de
prolongada; ou o
encaminhar primeiramente para serviço de emergência):
síncope
situacional,
• síncope associada a sinais e sintomas de provável origem
desencadeada
por
fatores definidos (dor, cardiológica (dispneia, hipotensão, dor torácica, sopro, episódio que
medo, fobia de sangue ocorre durante o exercício); ou
ou
procedimentos
• síncope em paciente com alteração compatível no
médicos) ou situações eletrocardiograma (quadro 4); ou
específicas
(tosse,
• síncope em paciente com cardiopatia estabelecida (insuficiência
espirro, estimulação
cardíaca,
cardiopatia isquêmica, valvulopatia, miocardiopatia dilatada,
gastrintestinal,
pósmiccional); ou o doenças cardíacas congênitas); ou • síncope em paciente com história
que
apresenta familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes dos 40 anos; ou
sintomas prodrômicos
• síncope/pré-síncope de origem indeterminada.
típicos como sudorese,
d)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
calor e escurecimento
da visão
1. sinais e sintomas (descrever episódio com sua frequência e
duração, associação com outros sintomas de provável origem cardiológica
(palpitação, dispneia, desconforto precordial), relação com exercício ou
outros fatores desencadeantes e exame físico neurológico e cardiológico);
2. presença de cardiopatia (sim ou não). Se sim, qual;
3. história familiar de morte súbita (sim ou não). Se sim, idade do
evento e grau de parentesco;
4. resultado de eletrocardiograma com data, se realizado;
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5. medicamentos que podem causar síncope (antiarrítmicos, antihipertensivos) (sim/não). Se sim, descreva.
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
5 Tremor
síndromes
parkinsonianas

e

a)Condições clínicas que
encaminhamento para neurologia:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de doença de Parkinson sem uso de medicamentos
potencialmente indutores(quadro 5); ou
• suspeita de tremor essencial sem resposta ao tratamento clínico
otimizado.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever idade de início e tempo de evolução
dos sintomas, características do tremor, bradicinesia, rigidez muscular do
tipo plástica, alteração da marcha, instabilidade postural e demais exames
neurológicos);
2. tratamentos em uso ou já realizados para tremor e/ou síndrome
parkinsoniana (medicamentos utilizados com dose e duração do
tratamento);
3. outros medicamentos em uso (com dose e posologia);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde

5

Acidente
vascular
cerebral

Atenção:Não se
recomenda
realizar
ecografia de carótidas
de
rotina
como
método
de
rastreamento
para
doença cardiovascular.
Em pacientes que
realizar o exame,
considerar
paciente
assintomático quando
não
apresentou
AVC/AIT ou quando o
evento foi há mais de 6
meses.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Acidente
Isquêmico Transitório (AIT) em fase aguda. Condições clínicas que indicam
a necessidade de encaminhamento para neurologia:
• AVC hemorrágico sem etiologia definida; ou
• AVC isquêmico em paciente com menos de 45 anos; ou
• AVC isquêmico com investigação diagnóstica inconclusiva ou não
realizada na emergência (ecodoppler de carótidas, ecocardiograma,
eletrocardiograma); ou
• AVC isquêmico ou AIT com evidência de obstrução de carótida,
ipsilateral à lesão cerebral, entre 50% a 69%; ou
• Paciente com estenose de carótida assintomática1 maior que 70%.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento para cirurgia vascular ou neurocirurgia:

de

• AVC isquêmico ou AIT em paciente com estenose de carótida,
ipsilateral à lesão cerebral,maior ou igual a 70%, que não foisubmetido a
procedimento cirúrgico emergencial no momento do diagnóstico; ou
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• paciente com estenose de carótida maior ou igual a 70%,
independentemente se assintomática 1 ou sintomática. C)Conteúdo
descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. descrição do tipo de AVC (hemorrágico ou isquêmico), data do
evento e etiologia, quando conhecida;
2. resultado de exame de imagem (TC de crânio) com data (se
realizado);
3. resultado de ecocardiograma com data (se realizado);
4. resultado de ecodoppler de carótidas (se realizado);
5. comorbidades (hipertensão, diabetes, arritmia) (sim ou não). Se
sim, quais;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúd
7 Distúrbios do
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
movimento (ataxias e encaminhamento para emergência:
coreias)
• episódio agudo de ataxia em adultos (principais causas: acidente
vascular cerebral, infecção, medicamentos, entre outras).
b)Condições clínicas que
encaminhamento para neurologia:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita ou diagnóstico de ataxia (quadro 6); ou
• suspeita ou diagnóstico de coreia (quadro 7).
c)Condições clínicas que
encaminhamento para genética:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita ou diagnóstico de ataxia (quadro 6) de provável origem
genética, após avaliação com neurologista; ou
• suspeita ou diagnóstico de coreia (quadro 7) de provável origem
genética, após avaliação com neurologista. D)Conteúdo descritivo mínimo
que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. história familiar de ataxia ou coreia hereditária (sim ou não). Se
sim, descreva o quadro e grau de parentesco;
3. história de consanguinidade entre os pais (sim ou não). Se sim,
descreva o grau de parentesco;
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
8 Polineuropatia
Atenção:
Pacientes
sintomas
polineuropatia

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

com
de
com
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1893

de

Proposta Policlínica Regional

características típicas e
etiologia
definida
(como DM, abuso de
álcool, quimioterapia,
entre outros) devem
inicialmente
ser
manejados na APS.
Encaminhar pacientes
ao neurologista que
apresentam sintomas
atípicos, refratários ou
sem etiologia definida

• suspeita de polineuropatia aguda (como Guillain-Barré).
B)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para neurologia:
• polineuropatia desmielinizante; ou
• polineuropatia com características atípicas (quadro 8); ou •
polineuropatia com etiologia definida porém com sintomas progressivos
ou refratários ao tratamento clínico otimizado (tratamento da causa base
e uso de medicamentos como tricíclicos ou gabapentina); ou.
• sintomas de polineuropatia (perda de sensibilidade, sensação de
queimação, formigamento, perda de força) sem etiologia definida após
investigação inicial na APS (quadro 9).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (evolução dos sintomas no tempo,
características dos sintomas sensitivos, motores, reflexos miotáticos
profundos, entre outros);
2. resultado de eletroneuromiografia, com data (se realizado);
3. descrever resultado de exames realizados na investigação, com
data;
4. paciente tem outras comorbidades? (sim ou não) Se sim, quais?
5. tratamento em uso ou já realizado para polineuropatia (descreva
medicamento e posologia);
6. outros medicamentos em uso;
7. história familiar de neuropatia hereditária (sim ou não)? Se sim,
descreva a doença e grau de parentesco; 8. número da teleconsultoria, se
caso discutido com Telessaúde

9 Vertigem

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• vertigem com suspeita de origem central (quadro 10) e sinais de
gravidade:  sintomas ou sinais neurológicos focais (como cefaleia,
borramento visual, diplopia, disartria, parestesia, fraqueza muscular,
dismetria, ataxia); ou  novo tipo de cefaleia (especialmente occipital); ou
 surdez aguda unilateral; ou  nistagmo vertical. Condições clínicas que
indicam a necessidade de encaminhamento para neurologia:
• Vertigem com suspeita de origem central (quadro 10) após
avaliação em serviço de emergência.
b)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para otorrinolaringologia:

a

necessidade

• suspeita de doença de Ménière (quadro 11); ou
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• vertigem posicional paroxística benigna (quadro 11, figura 1 –
manobra de Dix-Hallpike) com mais de 3 episódios de recorrência após
manobras de reposição otolítica (Manobra de Epley - figura 2); ou
• labirintite ou neuronite (quadro 11, figura 3) com sintomas que
não melhoram após 15 dias de tratamento conservador (quadro 12); ou
• vertigem periférica (quadro 11) com dúvida diagnóstica após
investigação de causas secundárias na APS (como medicamentos (quadro
13), diabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo descompensados).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (duração, tempo de evolução e frequência dos
episódios de vertigem; fatores desencadeantes; outros sintomas
associados, exame físico neurológico e otoscopia);
2. tratamento em uso ou já realizados para vertigem (não
farmacológico e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e
resposta a medicação);
3. resultado de TSH e glicemia de jejum ou hemoglobina glicada,
com data;
4. medicamentos que cursam com vertigem (quadro 13);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
Referencias

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resu
mos/ptrs_neurologia.pdf

1.1.10.11 PROTOCOLO DE PEDIATRIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO
I ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA: PEDIATRIA

1. Anafilaxia.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

Paciente com história de anafilaxia anterior com diagnóstico por
meio de atendimento médico será encaminhado para investigação da
causa. A anafilaxia caracteriza-se por reação alérgica grave com instalação
súbita em período inferior a 24 horas, acometendo um ou mais sistemas.
Exame fisico: Um ou mais sintomas de urticária, prurido,
angioedema, estridor, sibilância, dispneia, vômitos, diarreia, perda da
consciência ou choque
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Prioridade para regulação: todos os casos
Contrarrefencia: permanencia no nivel especilaizado

2. Urticária e
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
angioedema agudos encaminhamento para emergência:
ou crônicos.
Quadros graves com resposta pobre ou ausência de resposta ao
tratamento com anti-histamínicos, quadros leves a partir do segundo
episódio, urticária crônica – quando os sintomas persistem por mais de 6
semanas e episódios recorrentes de angioedema não associados à
urticária
Exames complementares: Hemograma, urocultura, VHS, IgE,
dosagem de fatores do complemento e inibidor de C1 esterase, Rast para
alimentos.
Prioridad na regulação: Pacientes com crises graves e com fator
etiológico desconhecido
Contrarrefencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
1. Rinite alérgica.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

Sinusites e otites frequentes, falta às aulas e prejuízo do sono, pouca
resposta ao tratamento e sintomas persistentes por mais de três meses de
espirros em salva, prurido nasal, faringeo, ocular e coriza e obstrução
nasal.
Exames complementares: Hemograma, testes cutâneos de leitura
imediata, Rast para aeroalérgenos, RX de seios da face, IgG, IgA, IgM, IgE,
RX de cavum.
Prioridade na regulação: Rinite alérgica moderada a grave
persistente de crianças entre 2 e 18 anos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
2. Asma
brônquica.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

Asma parcialmente controlada, asma com crises frequentes (mais
de cinco ao ano), com infecções de repetição, atraso no desenvolvimento
ponderoestatural, prejuízo na escola, dificuldades em exercícios e
esportes. Sintomas recorrentes e diários de tosse, dispneia, sibilos e
aperto no peito, sendo necessária uma ou duas das características:
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sintomas diurnos com necessidade de medicação de alívio (mais de duas
vezes por semana) e despertares noturnos nos últimos 12 meses.
Exames complementares Hemograma, RX de tórax, testes cutâneos
de leitura imediata, IgE sérica específica, provas de função respiratória.
Exame fisico: Episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto
do peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã, ao acordar.
Prioridad na regulação: Casos de difícil controle.
Critério P0: asma descontrolada grave com sintomas recorrentes
diários de tosse, dispneia, sibilos, aperto no peito, sendo necessárias três
ou mais das características, sintomas com necessidade de medicação de
alívio mais de duas vezes por semana, despertar noturno, limitação de
atividades, atendimentos de emergência e/ou internações, inclusive em
CTI.
Cotrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

3. Lactente
sibilante

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

Bebês com quadro de sibilância contínua há pelo menos 1 mês ou,
no mínimo, 3 episódios de sibilos num período de 2 meses, com infecções
de repetição, atraso no desenvolvimento ponderoestatural ou dúvidas de
diagnóstico.
Exame complementr: Hemograma, RX de tórax, IgE sérica
específica.
Prioridade na regulação: Bebês chiadores até 2 anos de idade.
Critérios: P0: casos de internações prévias. E P1: demais casos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
4. Reações
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
graves a
encaminhamento para emergência:
medicamentos
Pacientes com comprometimento sistêmico, como anafilaxia,
(farmacoderm
nefrite intersticial, síndrome de Stevens Johnson, dress
ia).
(sintomas sistêmicos associados à eosinofilia e erupção cutânea),
doença do sono sílimi ou necrólise epidérmica tóxica.
Exame fisico: Citar achados significativos de comprometimento
dermatológico e/ou associados a comprometimento orgânico (fígado e
rins).
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Prioridade para regulação: Todos os casos
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
5. Dermatite
atópica

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

Pacientes graves e de difícil controle em associação com outras
doenças alérgicas e infecções cutâneas secundárias refratárias ao
tratamento com corticoide tópico, hidratantes e anti-histamínicos. Podem
ser avaliados primeiro pela dermatologia.
Exames complementares: IgE específica e teste cutâneo de leitura
imediata se as condições da pele permitirem.
Prioridade na regulação: Dermatite de difícil controle com infecção
secundária
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
6. Dermatite de
contato.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para emergência:Quadro extenso e sem etiologia
definida, devendo ser primeiro avaliado pela dermatologia.
Exames complementares : IgE específica, teste cutâneo de leitura
imediata, testes de contato.
Prioridade na regulação: Dermatite extensa.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

7. Alergia
alimentar.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Pacientes com sintomas sistêmicos graves, sendo os mais comuns:
urticária, angioedema, piora da dermatite atópica, diarreia, vômitos, dor
abdominal, dor à deglutição, déficit nutricional após a exclusão de outras
causas e sintomas respiratórios associados a quadros cutâneos e
gastrointestinais e/ou anafilaxia.
Exames complementares: IgE IgG, IgM IgA, Rast.
Exame fisico: Manifestações clínicas variadas, uma vez que um
determinado alimento nem sempre desencadeia os mesmos sintomas,
dependendo do órgão-alvo, dos mecanismos imunológicos envolvidos e
da idade do paciente. Podem ocorrer manifestações no tubo digestivo, no
aparelho respiratório, na pele ou em outros órgãos.
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Prioridade na regulação: Pacientes com sintomas sistêmicos graves.
Criterio: P0: casos de anafilaxia e desnutrição
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

8. Imunodeficiên
cia primária.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Pacientes com história de: pneumonia de repetição (mais de duas
no último ano), infecções de VAS (mais de sete no último ano), diarreia
crônica, abscessos de repetição, reação adversa a BCG, monilíase oral por
mais de 2 meses, história de imunodeficiência familiar, infecções
sistêmicas graves (sepse, meningite etc.).
Exames complementares : Imunoglobulinas, dosagens de linfócitos
T e B, CD4, CD8, CD16, CD19.
Prioridade
imunodeficiência

na

regualçao:

Pacientes

com

suspeita

de

Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

II - CARDIOLOGIA
1. Recém-nascido com
a)Condições clínicas que
sopro.
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Recém-nascido (RN) com sopro detectado pelo pediatra.
Exames complementares: RX de tórax em duas incidências,
eletrocardiograma e ecocardiograma 2D doppler colorido.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial.
Prioridade na regulação> RN com sopro desde o nascimento
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica e/ou encaminhado à central de regulação para
cirurgia cardíaca.

2. Suspeita de
síndrome
genética.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência
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RN ou criança com dismorfismo facial e/ou outras malformações
que sugiram hipótese de síndrome genética, com ou sem exame de
cariótipo já realizado
Exames complemetares: RX de tórax em duas incidências, ECG,
ecocardiograma 2D doppler colorido, hemograma, lipidograma,
hormônios tireoidianos.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial.
Prioridade na regualçao: RN com suspeita de síndromes de Down,
Noonan, Turner, Williams e Marfan.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica ou encaminhado a outra especialidade e/ou à
central de regulação para cirurgia cardíaca.

3. Cianose.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência
Crianças com
acompanhamento.

quadros

indicam

cianóticos

a
para

necessidade
investigação

de
e

Exame complemetar: RX de tórax em duas incidências, hemograma,
gasometria arterial, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial.
Prioridade na regualçai: Cianose associada à dispneia e/ou ao baixo
ganho ponderal.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica e/ou encaminhado à central de regulação para
cirurgia cardíaca.
4. Sopro.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

A - Sopro cardíaco patológico (contínuo ou de ocorrência isolada na
diástole; 2 ou mais cruzes; timbre rude; irradiação bem nítida e fixa para
outras áreas; associação com hiperfonese de bulhas, estalidos e/ou
frêmitos; acompanhamento de cianose, alterações de ritmo e alteração na
palpação dos pulsos). B - Sopros inocentes (sistólicos ou contínuos, nunca
ocorrendo isoladamente na diástole; mais facilmente audíveis nos estados
circulatórios hipercinéticos; de curta duração e baixa intensidade; não se
associam a frêmito ou a ruídos acessórios; localizados em uma área
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pequena e bem definida), acompanhados de sintomatologia e/ou
alterações de exame físico sugestivas de doença cardiovascular.
Exame complementar : Hemograma, RX de tórax em duas
incidências, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial
Prioridade para regulação: Sopro associado à cianose, à dispneia ou
ao baixo ganho ponderal.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica e/ou encaminhado à central de regulação para
cirurgia cardíaca
5.Cardiomiopati
a ou miocardite.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças com bronquiolite e/ou sibilância, “cansaço” às mamadas e
aumento de área cardíaca ao RX de tórax.
Exames complementares: RX de tórax em duas incidências,
hemograma, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial.
Prioridade da regulação: Lactentes com sibilância associada à
cianose e ao baixo ganho ponderal
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica.

6.Hipertensão
arterial.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças com hipertensão arterial (HAS) comprovada pelo pediatra
após três medidas consecutivas em consultas distintas.
Exames complementares: USG de abdome e rins, lipidograma,
função renal, pesquisa para feocromocitoma, ECG e ecocardiograma 2D
doppler colorido
Exame fisico: Exame clínico cardiológico, com oximetria de pulso e
aferição de pressão arterial.
Prioridade da regulação: Lactentes com sibilância associada à
cianose e ao baixo ganho ponderal.
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica.

7. Dor torácica.

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças com dor torácica acompanhada de sinais de baixo débito
cardíaco (sudorese, palidez, palpitação, vômitos, síncope) ou história
familiar de cardiopatia
Exames complementares : ECG e ecocardiograma 2D doppler
colorido.
Exame fisico Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças e adolescentes com suspeita de
alteração eletrocardiográfica.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica para solicitação de exames de maior complexidade,
como holter 24 horas e teste ergométrico

8.
Avaliação
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
para uso de medicação encaminhamento para emergência
cardiotóxica
Crianças e adolescentes que farão ou fazem uso de medicação
cardiotóxica, tais como quimioterapia, antirretrovirais, anticolinérgicos,
neurolépticos e antidepressivos.
Exames complementares: ECG e ecocardiograma 2D doppler
colorido
Exame fisico : Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças e adolescentes em quimioterapia
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar ao médico-assistente para ajuste ou troca da
medicação, de posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido
pelo serviço de cardiologia pediátrica para acompanhamento regular
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9.
cirúrgico.

Risco

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças e adolescentes que serão submetidos a procedimentos
cirúrgicos eletivos e/ou exames sob anestesia/sedação.
Exames complementares: Hemograma, função renal, glicemia, TAP
e PTT, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças com procedimentos já agendados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a repetir os exames laboratoriais na UBS.
10.
crônica.

Anemia

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças portadoras de anemia crônica, tal como anemia falciforme
Exames complementares: ECG e ecocardiograma 2D doppler
colorido
Exame fisico: Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças com doença hematológica
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica para retorno anual.
11.
reumática.

Febre

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças e adolescentes com febre reumática suspeita ou
confirmada, com ou sem evidências de cardite.
Exames complementares: Hemograma, VHS, PCR, mucoproteína e
Aslo, RX de tórax em duas incidências, ECG e ecocardiograma 2D doppler
colorido.
Exame fisico: Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças com suspeita de cardite reumática
em atividade.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
internado, orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela
pediatria geral, de posse de relatório de contrarreferência, ou será
absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica para acompanhamento
ambulatorial regular.
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12.
Avaliação
a)Condições clínicas que
para esporte
encaminhamento para emergência

indicam

a

necessidade

de

Crianças sem sintomas cardiovasculares que necessitam de
avaliação para esporte
Exame complementar: ECG, ecocardiograma 2D doppler colorido
Exame fisico: Exame clínico cardiológico e aferição da pressão
arterial
Prioridade da regulação: Crianças e adolescentes que pratiquem
esportes competitivos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
cardiologia pediátrica para retorno anual e/ou solicitação de exames de
maior complexidade, como holter 24 hs e teste hergometrico

III- Cirurgia pediátrica
1.Hemangioma.

a)Condições
encaminhamento

clínicas

que

indicam

a

necessidade

de

Todos os casos.
Exames complementares Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico: Massas císticas azuladas ou avermelhadas. Podem ser
encontradas em qualquer parte.
Prioridade da regulação: Localização sujeita a trauma, sangramento
e grande volume.
Dependendo da avlaição do usuariopoderá ser encaminhado à UBS
para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

2.
branquiais

Restos

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS.
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Exame fisico: Massa cística ou orifício com drenagem de secreção
na região anterior à orelha, ao longo da borda anterior da musculatura do
pescoço (esternocleidomastoideo).
Prioridade de regulação: História de saída de secreção local
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

3. Higroma

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

Exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico: cística na região cervical posterior ao
esternocleidomastoideo, podendo aparecer em outras partes do corpo.
Pode ser uni ou multilobulada (composta de vários cistos). Tem uma cor
levemente azulada.
Prioridade na regulação: Grande volumeMassa
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
4. Cisto
supercílio

de

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS.
Exame fisico: Massa cística na região do supercílio
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
5. Cisto
tireoglosso

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS.
Exame fisico : Massa cística na região cervical anterior média, móvel
com a deglutição.
Prioridade da regulação: História de saída de secreção local
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
6.
Anquiloglossia

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS.
Exame fisico : Não é possível a colocação da língua para fora da boca
Prioridade da regulação: História de saída de secreção local
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
7. Rânula

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS.
Exame fisico : Massa cística na região sublingual
Prioridade da regulação: Crianças até 1 ano de idade
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
8. Nódulos de
a)Condições clínicas que
tireoide
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, coagulograma
com TAP e PTT, USG.
Exame fisico : Lesão nodular na tireoide, palpável ou identificada em
USG.
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
9. Colelitíase

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, colesterol total e frações,
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triglicerídeos, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, bilirrubina total e frações,
USG de abdome
Exame fisico : Cálculo na vesícula biliar
Prioridade da regulação: Paciente sintomático: dor, náusea e vômito
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
10. Alterações
a)Condições clínicas que indicam a
de
vias
biliares, encaminhamento todos os casos
excluindo colelitíase
exames complementares: USG de abdome

necessidade

de

Exame fisico : Icterícia no período neonatal, cisto de colédoco,
atresia de vias biliares.
Prioridade da regulação: Paciente sintomático: dor, náusea e vômito
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
11. Megacólon.

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: hemograma completo, coagulograma
com TAP e PTT, proteína, albumina, RX simples, clister opaco
Exame fisico : Dilatação do cólon, constipação desde o nascimento
com histórico de impactação de fezes e/ou enterocolite..
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
12.
epigástrica

Hérnia

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico : Abaulamento arredondado, na linha média,
irredutível e doloroso. Pode ser único ou múltiplo.
Prioridade da regulação: Dor local.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
13.
umbilical

Hérnia

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
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Exame fisico : Abaulamento na região umbilical aos esforços
Prioridade da regulação: Encarceramento prévio.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
14.
inguinal

Hérnia

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico : Abaulamentos inguinais ou inguinoescrotais, aos
esforços
Prioridade da regulação: Crianças até 1 ano de idade
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
15. Fimose

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico : Impossibilidade de exteriorização da glande.
Prioridade da regulação: Postite de repetição ou estenose
importante
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
16. Hidrocele

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico : Coleção líquida ao redor do testículo. Aumento do
volume do escroto com coloração azulada..
Prioridade da regulação: Meninos a partir de 1 ano de idade.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
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17.
Criptorquidia

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, glicemia em
jejum, coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS
Exame fisico : Meninos com ausência de um testículo ou dos
testículos na bolsa escrotal
Prioridade da regulação: Meninos a partir do 6º mês de vida.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
18. Anomalias
a)Condições clínicas que
anorretais
encaminhamento todos os casos

indicam

a

necessidade

de

exames complementares: Hemograma completo, coagulograma
com TAP e PTT, proteína, albumina, USG.
Exame fisico : Imperfuração anal, fístulas perineais, ânus ectópico,
fístulas vaginais/perineais
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

IV- Dermatologia pediátrica
1.
profundas.

Micoses

a)Condições clínicas que indicam
encaminhamento Quadro clínico sugestivo.

a

necessidade

de

exames complementares: NA
Exame fisico : Descrever principais lesões e tratamentos instituídos
Prioridade da regulação: Pacientes com quadros extensos e que não
respondem ao tratamento.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
2.
Prurido/eczema

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Queixas de prurido de difícil resolução, já afastadas
possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clínico (ex.: icterícia de
causa medicamentosa, escabiose, etc.).
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exames complementares: Encaminhar paciente com história sucinta
constando início dos sinais e sintomas, localização, fatores
desencadeantes, tratamentos instituídos e exames complementares (se
houver).
Exame fisico : Descrever o aspecto das lesões. Informar outros
achados importantes
Prioridade da regulação: Pacientes com quadros extensos e/ou
graves
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado ou retorno à
UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
3.
cutâneas

Neoplasias

a)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento Lesões sugestivas de neoplasia

necessidade

de

exames complementares: NA
Exame fisico : Descrever o aspecto, a localização das lesões e a
presença de linfonodos.
Prioridade da regulação: Pacientes com biópsia indicativa de
melanoma e enfartamento ganglionar
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado..
4. Dermatoses
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
eritematoescamosas
encaminhamento Quadro clínico sugestivo.
(psoríase,
líquen
exames complementares: NA
plano, pitiríase rosa,
Exame fisico : Descrever as principais lesões e os tratamentos
ictioses).
instituídos
Prioridade da regulação: Pacientes com quadros extenso
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
5.
Buloses
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
(pênfigo
encaminhamento quadro clinico sujestivo
infantojuvenil,
exames complementares: NA
dermatite
Exame fisico : Descrever as principais lesões e os tratamentos
herpetiforme
instituídos
infantojuvenil).
Prioridade da regulação: Pacientes com quadro extenso e/ou com
comprometimento de mucosas.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
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6.
Lesões
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
ulceradas
encaminhamento Suspeita de lesões típicas de leishmaniose (com bordas
(leishmaniose).
elevadas, endurecidas) que não cicatrizam há mais de 30 dias, mesmo
tendo sido instituído tratamento com antibioticoterapia.
exames complementares: NA
exame fisico: queixasDescrever o aspecto das lesões e sua evolução
Prioridade da regulação: Pacientes com
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
7.
Farmacodermias.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Queixas de lesões de pele associadas ao uso de
medicações. Relatar frequência e intensidade das crises, descrevendo
todos os medicamentos usados e o tempo de uso
exames complementares: NA
exame fisico: Descrever o aspecto das lesões e sua evolução
Prioridade da regulação: Pacientes com queixas de lesões na
mucosa e sintomas sistêmicos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

8.
crônica

Urticária

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Queixas de prurido e/ou placas pelo corpo, com
episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora
com tratamentos realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de
prevenção adotadas
exames complementares: NA
exame fisico: Descrever o aspecto das lesões e sua evolução
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

9. Herpes zoster.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Somente casos graves com comprometimento do
estado geral ou pacientes imunodeprimidos. Informar tratamentos
instituídos.
exames complementares: NA
exame fisico: Descrever o aspecto das lesões e sua evolução
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Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

V - Endocrinologia pediátrica
1.Baixa estatura.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar crianças com estatura abaixo do percentil
3, estatura menor que o alvo genético, com desvio no canal de
crescimento e recém-nascido pequeno para a idade gestacional sem
recuperação de crescimento até 2 anos.
exames complementares: Hemograma, glicemia, sódio, potássio,
cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, urina tipo I, T4 livre, TSH, proteínas totais
e frações, EPF, RX de punho e mão esquerda (idade óssea
exame fisico: Medida da criança com percentil ou cálculo da
velocidade de crescimento. Recém-nascido a termo com peso inferior a
2.500 g.
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

2. Alta estatura.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar os casos de pacientes com estaturas acima
do percentil 97 ou com velocidades acima do esperado para a faixa etária.
exames complementares:RX punho mao esquerda idade ossea
exame fisico: Medida da criança com percentil ou cálculo da
velocidade de crescimento
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

3. Distúrbios da
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
diferenciação sexual
encaminhamento Recém-nascido com ambiguidade genital ou 17
hidroxiprogesterona alterada no teste do pezinho..
exames complementares: USG pélvica, hidroxiprogesterona, sódio,
potássio.
exame fisico: Ambiguidade genital, criptorquia bilateral, hipertrofia
de clitóris, prega inguinoescrotal fundida, orifício único, hipospádia grave.
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Prioridade da regulação: Pacientes sem registro civil, pacientes com
17 hidroxiprogesterona alterada antes dos 14 dias de vida.
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
4, Distúrbios da
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
puberdade
encaminhamento • Meninas: menores de 8 anos com broto mamário,
pelos pubianos, com puberdade iniciada após 8 anos, porém com
progressão rápida antes dos 9 anos. • Meninos: menores de 9 anos com
aumento testicular ou peniano, pelos pubianos ou axilares..
exames complementares: RX de idade óssea, USG de pelve
exame fisico: Descrever achados relevante
Prioridade da regulação: Puberdade precoce em menores de 5 anos
(meninas: telarca + pubarca; meninos: pubarca ou aumento de
pênis/testículo).
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
5.
Hipotireoidismo
congênito.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Recém-nascidos com teste do pezinho alterado (TSH
elevado ou T4 baixo) e recémnascidos de mãe com doença tireoidiana
autoimune na gestação.
exames complementares: TSH e T4 livre
exame fisico: Não são necessárias alterações ao exame físico.
Prioridade da regulação: Pacientes maiores de 15 dias e sem
tratamento
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

6.
Distúrbios
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
tireoidianos (hipo ou encaminhamento Casos de hipo ou hipertireoidismo adquirido, bócio,
hipertireodismo).
nódulo tireoidiano.
exames
complementares:
TSH,
T4
livre,
anticorpos
antitireoperoxidase (TPO), anticorpos antitireoglobulina (TG), USG de
tireoide
exame fisico: Sintomas inequívocos de disfunção tireoidiana,
dosagem de TSH e/ou T4 livre alterada, teste do pezinho alterado, USG
demonstrando bócio ou nódulo.
Prioridade da regulação: Casos de hipertireoidismo descompensado
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
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7. Dislipidemia.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar crianças com: • Colesterol total maior que
200 mg/dl; • Colesterol total maior que 170 mg/dl não responsivo às
orientações pediátricas; • LDL maior que 160 mg/dl isolado; • LDL maior
que 130 mg/dl associado a doença cardiovascular ou diabetes mellitus; •
HDL menor que 40 mg/dl; • Triglicerídeos maior que 150 mg/dl.
exame fisico:perfil lipidico.
Prioridade da regulação: Casos com história de dislipidemia familiar
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

8.Diabetes
insípidus.

a)Condições
encaminhamento
hipernatremia

clínicas que indicam a necessidade de
Encaminhar crianças com poliúria, polidipsia e

exame complementar: Dosagem plasmática de sódio.
exame fisico: Sódio elevado documentado; história clínica
detalhada
Prioridade da regulação: Casos com história de dislipidemia familiar
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
9. Ginecomastia

a)Condições clínicas que
encaminhamento Ginecomastia

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: Testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH,
prolactina, TSH e T4 livre..
exame fisico: Desenvolvimento excessivo das mamas em meninos
Prioridade da regulação: Ginecomastia prepuberal, mamas maiores
do que 4 cm.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
10 Distúrbio do
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
cálcio.
encaminhamento História de tetania, convulsões, crescimento deficiente,
alterações esqueléticas e fraturas de repetição
exame complementar: Dosagem sérica de cálcio, fósforo, magnésio,
fosfatase alcalina, PTH, 250 HD.
exame fisico: Sintomatologia com dosagem sérica de cálcio, fósforo
e magnésio alterados e radiografias com lesões compatíveis.
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Prioridade da regulação: descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
11.
Pacientes
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
oncológicos.
encaminhamento Tumores da região hipotálamo-hipofisária, após
tratamento de malignidades com irradiação do SNC, submetidos à
quimioterapia, com possível disfunção gonadal.
Exames complementares: NA
exame fisico: Relatório médico dos tratamentos realizados
Prioridade da regulação: Todos os casos. Contrarreferencia:
Permanecer no nível especializado
12.
Hiperprolactinemia

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Casos de galactorreia, amenorreia ou irregularidade
menstrual.
exame complementar: NA
exame fisico: Presença de sintomas ou duas dosagens alteradas de
prolactina.
Prioridade da regulação: Pacientes com cefaleia ou alteração visual
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

13. Síndromes.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Síndrome de Turner suspeita ou confirmada, síndrome
de Prader Willi, síndrome de Silver Russel
exame complementar: avaliação genetica caiotipose possivel
exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regulação: Todos os casos. Contrarreferencia:
Permanecer no nível especializado

14. Obesidade.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento IMC maior que percentil 95 com dislipidemia ou HAS
ou intolerância à glicose ou história familiar de DM II ou doença
cardiovascular
exame complementar:.Glicemia de jejum, hemoglobina glicada,
TSH, T4 livre, colesterol total e frações, triglicerídeos, insulina, teste oral
de tolerância à glicose.
exame fisico: IMC calculado com percentil. Orientação pediátrica
prévia
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Prioridade da regulação: Casos com complicações da obesidade já
presentes
. Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
15.
mellitus.

Diabetes

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Casos confirmados de DM I ou DM II necessitando de
insulina, fibrose cística e glicemia alterada ou ganho de peso inadequado.
Exames
glicosilada

complementres:

Glicemia

de

jejum,

hemoglobina

exame fisico: Poliúria, polidipsia e glicemia maior que 126 mg/dl;
glicemia maior do que 200 mg/dl em qualquer momento; glicemia entre
100 e 126 mg/dl em mais de um episódio; fibrose cística, cetoacidose
diabética.
Prioridade da regulação: Casos com diagnóstico confirmado sem
tratamento
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

VI - Hematologia pediátrica
1.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Adenomegalias
encaminhamento Avaliar febre, sudorese e emagrecimento.
maiores do que 2cm na
Exames complementres: Hemograma, sorologia para hepatites B e
ausência de infecção
C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, PPD, RX de tórax.
aguda.
exame fisico: Linfadenomegalias palpáveis maiores do que 2 cm e
hepatoesplenomegalia, massa abdominal ou de mediastino.
Prioridade da regulação: Adenomegalia volumosa, compressiva ou
de mediastino. confirmado sem tratamento e Queda do estado geral,
emagrecimento
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
2.Trombocitose
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
isolada maior do que encaminhamento Excluir infecção, febre e anemia ferropriva
600.000/mm3 em três
Exames complementres: Hemogramas seriados.
hemogramas
.
realizados
com
intervalo de um mês
exame fisico: Hepatoesplenomegalia
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Prioridade da regulação: Presença de trombose ou sangramento. E
Sem alteração clínica
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
3. Trombocitose
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
maior
do
que encaminhamento Excluir infecçãoExames complementres: Hemogramas
600.000/mm3
seriados.
acompanhada
de
Exame complementar: hemograma
leucocitose maior do
exame fisico: Hepatoesplenomegalia
que 20.000/mm3
Prioridade da regulação: Presença de trombose ou sangramento ou
leucocitose maior do que 50.000/m e Leucocitose menor do que
50.000/mm3
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
4.Leucocitose
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
maior
do
que encaminhamento Dor óssea, cansaço, queda do estado geral, febre.
30.000/mm3,
em
Exame complementar: Hemograma, LDH, ácido úrico, creatinina,
ausência de infecção,
potássio, cálcio.
em dois hemogramas
exame fisico: Hepatoesplenomegalia, sangramento.
Prioridade da regulação: Leucocitose maior do que 30.000/mm3
e/ou hepatoesplenomegalia e alteração de contagem de plaqueta e
hemoglobina. E Leucocitose menor do que 30.000/mm3.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
5.Deficiência de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
G6PD, traços falcêmico encaminhamento História familiar
e
talassêmico
Exame complementar: Hemograma, teste do pezinho.
identificados
exame fisico:NA.
previamente.

de

Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: O usuário será orientado e encaminhado à UBS
para acompanhamento, e de posse do relatório de contrarreferência, de
posse de relatório de contrarreferência.
6.Massa
abdominal e/ou
mediastino.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
de encaminhamento Excluir tumor não hematológico. creatinina e potássio
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Exame complementar: RX de tórax, USG de abdome, hemograma,
LDH, ácido úrico,
exame
palpável

fisico:

Hepatoesplenomegalia,

adenomegalia,

massa

Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: O usuário será orientado e encaminhado à UBS
para acompanhamento, e de posse do relatório de contrarreferência, de
posse de relatório de contrarreferência.
7.Eventos
trombóticos

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento História de eventos tromboembólicos, abortos de
repetição, cardiopati
Exame complementar: TAP, PTT e plaquetas
exame fisico: sinais de trombose venosa e/ ou arterial. Prioridade da
regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

8. Oncologia.

a)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento Suspeita de tumores malignos.

necessidade

de

Exame complementar: NA
exame fisico: Citar achados significativos..
Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

VII - Infectologia pediátrica
1.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
Acompanhamento de encaminhamento Crianças e adolescentes infectados pelo HIV .
crianças
e
Exame complementar: Sorologia para HIV..
adolescentes
exame fisico: escrever achados relevantes
infectados pelo HIV

de

Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
2.
Esclarecimento
diagnóstico de HIV.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Recém-nascidos (até 18 meses de idade) de mães
infectadas pelo HIV que não tenham feito pré-natal
Exame complementar: Sorologia para HIV da mãe...
exame fisico: escrever achados relevantes
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Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado até o
esclarecimento do diagnóstico e retorno à UBS para acompanhamento e
de posse do relatório de contrarreferência.
3. Febre de
a)Condições clínicas que indicam a
origem indeterminada encaminhamento Febre há mais de três semanas.

necessidade

de

Exame complementar: Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, EAS,
urinocultura, RX de tórax, sorologia para HIV, toxoplasmose, CMV e
monoteste (para maiores de 4 anos) e/ou sorologia para EBV
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência, ou para serviço especializado (HIV, onco-hematologia).
4. Síndrome de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
mononucleose.
encaminhamento Febre, adenomegalia e hepatoesplenomegalia..

de

Exame Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, sorologia para HIV,
toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4 anos) e/ou sorologia
para EBV.
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: todos os casos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
5.
Adenomegalia

a)Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento Quadro de adenomegalia para esclarecimento.

de

Exame complementra: Hemograma, bioquímica, PCR, VHS,
sorologia para HIV, toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4
anos) e/ou sorologia para EBV, RX de tórax, USG da região da
adenomegalia, teste tuberculínico
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: Casos com alteração no hemograma, como
leucocitoses importantes, citopenias, emagrecimento
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
6.
congênitas

Infecções

a)Condições
encaminhamento

clínicas que indicam a necessidade de
Investigação e acompanhamento de infecções
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congênitas (exceto Sida) = paciente cuja mãe tem sorologia positiva para
HIV no pré-natal ou no parto. Deve ser encaminhado ao serviço específico.
Exame complementar: Sorologias materna e do RN para
toxoplasmose, herpes simples, rubéola, CMV, VRL e HIV. Exame do líquor..
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: uspeita de CMV congênito,
preferencialmente antes de 21 dias de vida. Toxoplasmose congênita =
crianças com IgM, soroconversão materna na gravidez.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência. Casos com suspeita ou confirmação de infecção pelo
HIV serão contrarreferenciados aos serviços especializados.
7. Tuberculose
a)Condições
extrapulmonar.
encaminhamento
extrapulmonar.

clínicas que indicam a necessidade de
Confirmação diagnóstica de tuberculose

Exame complementar: Teste tuberculínico, sorologia para HIV, RX
de tórax, Baar e cultura de escarro
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
8.
profundas.

Micoses

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento
Confirmação diagnóstica e tratamento de
paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, entre outras
Exame complementar: na
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

9. Parasitoses
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
incomuns.
encaminhamento
Confirmação diagnóstica e tratamento de
Investigação
e paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, entre outras
tratamento
de
Exame complementar: EPF.
esquitossomose
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: NA
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
10. Leshmaniose
a)Condições clínicas que indicam
viscera
encaminhamento Investigação e tratamento

a

necessidade

de

Exame complementar: Hemograma, bioquímica, PCR, VHS.
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
11.
Hepatoesplenomegali
a + febre.

a)Condições clínicas que indicam
encaminhamento Investigação e tratamento

a

necessidade

de

Exame complementar: Hemograma, bioquímica, PCR, VHS..
exame fisico: escrever achados relevantes
Prioridade da regulação: NA
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

VIII- Nefrologia pediátrica
1. Infecção do
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
trato urinário
encaminhamento Cultura de urina positiva (acima de 100.000 colônias
bacterianas) e história de infecções urinárias de repetição.
Exame complementar: EAS, urocultura, bacterioscopia e USG de
aparelho urinário ou abdominal total
exame fisico: Febre, perda ponderal, irritabilidade, vômito,
alteração do hábito urinário (disúria, enurese, polaciúria, tenesmo
urinário), sinal de Giordano.
Prioridade da regulação: Casos tratados e descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
2. Hipertensão
a)Condições clínicas que
arterial na infância
encaminhamento Todos os casos.
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Exame complementar: Hemograma, EAS, ureia, creatinina, sódio,
potássio, glicemia, perfil lipídico, USG renal, ecocardiograma.
exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regulação: Casos tratados e descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
3. Hematúrias.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento Hematúrias recorrentes ou persistentes

de

Exame complementar: EAS, urocultura, hemograma, ureia,
creatinina, USG..
exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regulação: Casos tratados e descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
4.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Glomerulonefrite
encaminhamento Todos os casos.
difusa aguda pósExame complementar: EAS, ureia e creatinina.
estreptocócica
exame fisico: Os sintomas seguem-se à infecção estreptocócica (seja
de vias aéreas superiores ou de pele). Após 14 a 21 dias, surgem as
principais características: edema, HAS e hematúria.
Prioridade da regulação: Casos tratados e descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
5.
nefrótica

Síndrome

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Urina de 24 horas com proteinúria patológica (maior
que 150mg/24h) ou EAS com proteinúria e/ou hematúria em dois exames
sequenciais, dosagem de albumina sérica reduzida (abaixo de 3,0 mg/dl) e
colesterol elevado.
Exame complementar: EAS, proteinúria de 24 horas, colesterol total
e frações, ureia, creatinina, cálcio, hemograma..
exame fisico: Edema intenso e depressível, podendo evoluir para
anasarca.
Prioridade da regulação: Casos tratados e descompensados
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

IX- Neurocirurgia pediátrica
1.
Cranioestenoses

a)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento Casos com suspeita diagnóstica

necessidade

de

Exame complementar: TC ou RNM da área afetada...
exame fisico: Microcefalia e deformidades cranianas, fechamento
precoce das suturas cranianas.
Prioridade
descompensados.

da

regulação:.Casos

novos,

tratados

ou

Contrarreferencia: Permanecer no nivel especializado
2. Hidrocefalia
a)Condições clínicas que indicam a
na infância
encaminhamento Casos com suspeita diagnóstica

necessidade

de

Exame complementar: TC e RMN de crânio sem contraste, estudo
de fluxo liquórico.
exame fisico: Lactentes e recém-nascidos = aumento progressivo do
perímetro cefálico, fontanela tensa, irritabilidade, náuseas, vômitos e
desvio do olhar para baixo (“olhar de sol-poente”) nos casos mais
avançados; crianças maiores (com fontanela fechada) = hipertensão
intracraniana com cefaleia, náuseas e vômitos (comumente em jato),
irritabilidade, letargia, distúrbios do equilíbrio e da marcha, sinal de
MacEwen (à percussão do crânio, tem-se a sensação de que este é
semelhante a um “pote rachado”), estrabismo e edema de papila nos
casos de longa evolução.
Prioridade
descompensados.

da

regulação:.Casos

novos,

tratados

ou

Contrarreferencia: Permanecer no nivel especializado
3.
Malformações
cranianas

a)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento Casos com suspeita diagnóstica

necessidade

Exame complementar: TC ou RNM da área afetada.
exame fisico: Citar achados significativos.
Prioridade da regulação:.Casos novos, tratados ou descompens
ados.
Contrarreferencia: Permanecer no nivel especializado
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4.
Malformações
espinhais

a)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento Casos com suspeita diagnóstica

necessidade

de

Exame complementar: TC ou RNM da área afetada...
exame fisico: Recém-nascidos com meningomielocele ou
meningocele aberta ou fechada, encefaloceles, lipomas lombo-sacros,
defeitos de fusão do tubo neural, dores em membros inferiores, infecções
urinárias de repetição, bexiga neurogênica.
Prioridade
descompensados.

da

regulação:.Casos

novos,

tratados

ou

Contrarreferencia: Permanecer no nivel especializado
5.Tumor
cerebral.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Suspeita de tumor sólido do Sistema Nervoso Central
(SNC).
Exame complementar: TC do crânio e/ou RNM do encéfalo, USG
transfontanel...
exame fisico: Hipertensão intracraniana, cefaleia, náuseas, vômitos,
sonolência e, ocasionalmente, alterações motoras, sensitivas, perda de
equilíbrio e ataxia de marcha. Alguns pacientes podem se apresentar
inicialmente com hidrocefalia e crises convulsivas
Prioridade da regulação:. Hidrocefalia e sinais de hipertensão
Intracraniana
Contrarreferencia: Permanecer no nivel especializado

X - Neurologia pediátrica
1. Transtornos
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
paroxísticos
encaminhamento
Cefaleia de tensão secundária à hipertensão
intracraniana ou com quadro clínico sugestivo de enxaqueca...
Exame complementar: EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, triagem
para erros inatos do metabolismo
exame fisico: De normal a déficits motores, dismorfias faciais.
Prioridade da regulação:. Quadros epiléticos. E disturbio do sono
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
2. Cefaleia.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Crises convulsivas, quadros epiléticos, distúrbios do
sono, crise febril..
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Exame complementar: TC de cranio
exame fisico: Sinais focais: afastar cefaleia secundária (tumores, por
exemplo).
Prioridade da regulação:. Hipertensão intracraniana. E enxaqueca
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
3. Transtornos
a)Condições clínicas que indicam
do aprendizado
encaminhamento Baixo rendimento escolar...

a

necessidade

de

Exame complementar: EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, triagem
para erros inatos do metabolismo
exame fisico: De normal a déficits motores, dismorfias faciais.
Prioridade da regulação:. Quadros epiléticos. E disturbio do sono
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
4. Atraso
desenvolvimento
neuropsicomotor

no

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e sem
etiologia definida
Exame complementar: RNM de encéfalo, cariótipo, triagem para
erros inatos do metabolismo.
exame fisico: Em geral, motor sem alterações. Pode apresentar
dismorfias faciais, déficit cognitivo associado.
Prioridade da
neuropsicomotor

regulação:.

Regressão

de

desenvolvimento

Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS, à fonoaudiologia, à fisioterapia motora, à terapia
ocupacional, à psicologia e à psicomotricidade para acompanhamento, de
posse do relatório de contrarreferência.
5. Distúrbio de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
comportamento.
encaminhamento Transtorno global do desenvolvimento (autismo)* e
crianças maiores de 6 anos com transtorno de Déficit de Atenção com (ou
sem) Hiperatividade (TDAH)..
exame complementar: Autismo: EEG, RNM de encéfalo, cariótipo,
triagem para erros inatos do metabolismo. TDAH: avaliação
neuropsicológica.
Exame fisico: Em geral, motor sem alterações. Pode apresentar
dismorfias faciais, déficit cognitivo associado a autismo.
Prioridade da regualção: autismo e deficit de atenção
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento ou ao CAPSi para
acompanhamento, de posse do relatório de contrarreferência

XI - Ortopedia pediátrica
1. Deformidades
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
de MMII
encaminhamento Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e
persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever
presença ou não de dor ou limitação à movimentação.
exame complementar: RX simples da área em AP verdadeiro em
rotação interna e externa, perfil axilar.
Exame fisico: Descrever a localização e a presença ou não de dor ou
limitação à movimentação.
Prioridade da regualção: Limitação funcional
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
2. Pé
congênito

torto

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e
persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever
presença ou não de dor ou limitação à movimentação.
exame complementar: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas
Exame fisico: Descrever a localização e a presença ou não de dor ou
limitação à movimentação.
Prioridade da regualção: Limitação funcional
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

3. Artrogripose.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e
persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever
presença ou não de dor ou limitação à movimentação.
exame complementar: RX simples da área em AP verdadeiro em
rotação interna e externa, perfil axilar.
Exame fisico: Descrever a localização e a presença ou não de dor ou
limitação à movimentação.
Prioridade da regualção: Limitação funcional
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

4.
Fratura,
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
exceto de coluna.
encaminhamento Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e
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persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever
presença ou não de dor ou limitação à movimentação.
exame complementar: RX simples da área em AP verdadeiro em
rotação interna e externa, perfil axilar.
Exame fisico: Descrever a localização e a presença ou não de dor ou
limitação à movimentação.
Prioridade da regualção: Limitação funcional
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado
5. Sequela de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
fratura, exceto de encaminhamento Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e
coluna.
persistentes que não melhoram após tratamento inicial. Descrever
presença ou não de dor ou limitação à movimentação.
exame complementar: RX simples da área em AP verdadeiro em
rotação interna e externa, perfil axilar.
Exame fisico: Descrever a localização e a presença ou não de dor ou
limitação à movimentação.
Prioridade da regualção: Limitação funcional
Contrarreferencia: Permanecer no nível especializado

XII -Pneumologia pediátrica
1. Lactente com
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Bebê chiador com três ou mais episódios de sibilância
sibilância
no período de um ano
exame complementar: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE
Exame fisico: Citar achados significativos.
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
2.
Lactente
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
broncodisplásico.
encaminhamento
Lactentes com diagnóstico de broncodisplasia
pulmonar, egressos de unidades de terapia intensiva ou ambulatório de
follow-up de maternidades
exame complementar: RX de tórax
Exame fisico: Citar achados significativos. Dispneia, taquipneia,
tosse e/ ou dependência de oxigênio
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Prioridade da regualção: Casos tratados e descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
3. Lactente com
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
estridor
encaminhamento Lactentes com estridor e respiração ruidosa, depois
de afastadas as causas infecciosas e de obstrução aguda das vias aéreas
superiores.
exame complementar: Rx de tórax, face e cavum, EDA.
Exame fisico: Ruído respiratório alto, dificuldade inspiratória,
tiragem de fúrcula..
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
4. pneumonias
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
graves ou de repetição encaminhamento Comprometimento pulmonar após pneumonia aguda
grave (o paciente necessitou de terapia ou ventilação mecânica),
pneumonias com derrame pleural, pneumatocele ou pneumotórax e
pneumonia de repetição (duas ou mais pneumonias no último ano).
exame complementar: Hemograma, VHS, RX de tórax.
Exame fisico: Mal estado geral, febre tosse, taquipneia, dispneia..
Prioridade da regualção: Casos tratados e descompensados.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
5. Tuberculose
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
pulmonar
encaminhamento Tuberculose pulmonar que apresente comorbidades
(cardiopatias congênitas, imunodeficiências, broncodisplasias, nefropatias
e contactantes de adulto multidrogas resistente).
exame complementar: RX de tórax, PPD, Baar no escarro.
Exame fisico: Descrever achados relevantes.
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
6.
cística.

Fibrose

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Acúmulo de secreção espessa e purulenta, infecções
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respiratórias recorrentes, perda progressiva da função pulmonar,
clearance mucociliar diminuído e história familiar de fibrose cística.
exame complementar: RX de tórax, IRT neonatal, teste do suor,
swab de orofaringe
Exame fisico: Sintomas respiratórios agudos ou persistentes,
desnutrição ou baixo crescimento físico, esteatorreia, íleo meconial,
obstrução intestinal.
Prioridade da regualção: Todos os casos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
7. Malformação
a)Condições clínicas que indicam a necessidade
pulmonar
encaminhamento Investigação de malformações pulmonares

de

exame complementar: RX e TC de tórax.
Exame fisico: Descrever achados relevantes.
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

XIII-Reumatologia pediátrica
1. Monoartrite.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar paciente (com necessidade de avaliações
na emergência ou ortopedia.
exame complementar: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR),
bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e
acido úrico).
Exame fisico: Edema, calor, rubor e/ou bloqueio da articulação
Prioridade da regualção: Todos os casos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica

2. Artralgias.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Encaminhar paciente (sem necessidade de avaliações
na emergência ou ortopedia
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exame complementar: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR),
bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e
acido úrico).
Exame fisico: Apenas dor referida sem flogose
Prioridade da regualção: Não há.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica
3. Dores
membros

nos

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Avaliar se é mais noturna no final do dia, que pode ter
características ortopédicas e mecânicas. Se a dor acordar a criança de
madrugada e demorar a passar, pode ser neoplasia.
exame complementar: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR,
EAS, EPF, MIF.
Exame fisico: Dor em qualquer local nos membros com alteração
visível ou não ao exame físico.
Prioridade da regualção: com ou sem dor noturna
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica

3. Dor pontual
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
repetitiva
encaminhamento Dor em alguma superfície óssea, em osso longo ou em
musculatura
exame complementar: RX, hemograma, VHS, PCR, LDH.
Exame fisico: Edema, ependendo do sítio doloroso, fazer RX e
encaminhar com o exame.
Prioridade da regualção: Caso haja lesão lítica, pode ser tumor e o
diagnóstico será urgente.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica
4. Febre
origem obscura

de

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Febre contínua ou de no mínimo três picos diários
acima de 38,5º C sem infecção detectada, já tendo sido investigada por
mais de 15 dias.
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exame complementar: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR,
dosagem de ferritina.
Exame fisico: Edema, Se houver febre de repetição e rash cutâneo,
encaminhar para ambulatório. Se houver prostração, irritabilidade, queda
do estado geral ou hepatoesplenomegalia, encaminhar para internação
Prioridade da regualção: Todos os casos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica ou oncopediatria
5.
muscular

Fraqueza

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento Dor em musculatura à palpação ou incapacidade para
efetuar o movimento por dor naquele grupamento muscular.
exame complementar: Hemograma completo, PAI, CK, aldolase,
TGO, TGP, LDH.
Exame fisico: Se somente houver dor sem aumento de enzimas
musculares, deixar com hidratação abundante no lar. Se houver febre,
prostração ou CK muito alta, internar com hidratação venosa e controlar
função renal.
Prioridade da regualção: Insuficiência renal associada e Episódios
frequentes de fraqueza
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica.

6. Valor de Aslo
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
aumentado
encaminhamento Paciente sem sopro, artrite ou história de dor intensa
incapacitante aguda articular com ou sem amigdalites de repetição: colher
novas amostras e referenciar sem urgência ao ambulatório. O paciente
pode ter só o exame alterado, sem histórico clínico para febre reumática.
exame complementar: Aslo, hemograma completo, plaquetas, PAI,
bioquímica.
Exame fisico: Exame normal ou alguma hipertrofia amigdaliana.
Pode haver amigdalite de repetição sem febre reumática e precisar de
amigdalectomia.
Prioridade da regualção: Não há.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.
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7. Suspeita de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
febre reumática.
encaminhamento Todos os casos suspeitos (história de artrites ou dores
incapacitantes nas juntas após a infecção de garganta) já deverão ser
encaminhados com ou sem soprologia. Com sopro, encaminhar também à
cardiopediatria..
exame complementar: Hemograma completo, plaquetas, Aslo, PAI
(incluindo mucoproteínas ou alfa 1 glicoproteína ácida), ECG (se houver
taquicardia sem febre ou sopro, pedir avaliação cardiológica).
Exame fisico: No momento da consulta, já pode nem haver dor ou
bloqueio articular. Pode também não haver sopro. A história e a curva de
Aslo ajudarão no diagnóstico. Na dúvida, se for paciente assintomático,
iniciar uso regular de penicilina benzatina de 21 em 21 dias até a consulta
especializada.
Prioridade da regualção: Todos os casos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de
posse de relatório de contrarreferência, ou será absorvido pelo serviço de
reumatologia pediátrica ou cardiologia pediátrica

XIV-Urologia pediátrica
1. Hidronefrose.

a)Condições clínicas que indicam
encaminhamento Todos os casos...

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG..
Exame fisico: Dilatação do sistema pielocalicial.
Prioridade da regualção: historia de infecção urinaria
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
2. Duplicidade
a)Condições clínicas que indicam
pieloureteral
encaminhamento Todos os casos...

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG..
Exame fisico: Sistema urinário alto (rim e/ou ureter) duplicado
Prioridade da regualção: historia de infecção urinaria
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
3. Estenose da
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
junção pieloureteral.
encaminhamento
Todos os casos... Massa palpável em loja renal e
suspeita de estenose da junção pieloureteral.
exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG de aparelho urinário ou abdome
total
Exame fisico: Dilatação do sistema pielocalicial. Estreitamento entre
a pelve renal e o ureter.
Prioridade da regualção: Casos com comprometimento da função
renal.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
4. Ureterocele

a)Condições clínicas que indicam
encaminhamento Todos os casos...

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Lesão cística na chegada do ureter na bexiga.
Prioridade da regualção: historia de infecção urinaria
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
5.
Refluxo
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
vesicoureteral
encaminhamento História de infecções urinárias de repetição e suspeita
de refluxo vesicoureteral.
exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia e creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, urocultura, bacterioscopia e USG de aparelho urinário ou
abdome total..
Exame fisico: Retorno de urina da bexiga para o ureter e/ou o rim..
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1933

Proposta Policlínica Regional

6. Extrofia de
a)Condições
bexiga
encaminhamento

clínicas que indicam
Todos os casos..

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia e creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, urocultura, bacterioscopia e USG de aparelho urinário ou
abdome total..
Exame fisico: Retorno de urina da bexiga para o ureter e/ou o rim..
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
7. Válvula de
a)Condições clínicas que
uretra posterior.
encaminhamento todos os casos.

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Obstrução da uretra posterior em meninos
determinando espessamento da bexiga e hidronefrose.
Prioridade da regualção: Crianças menores de 1 ano
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
7.
Estenose/trauma
uretra.

a)Condições clínicas que
de encaminhamento todos os casos.

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina.
Exame fisico: Lesão, rotura ou estreitamento da uretra, geralmente
associado a trauma ou a cirurgia prévia da uretra..
Prioridade da regualção: Crianças menores de 1 ano
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

8.
Epispádia/hipospádia

a)Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento Meninos com falha na formação da uretra

de

exame complementar: Hemogama completo, coagulograma com
TAP e PTT.
Exame fisico: Meato uretral ectópico.
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Prioridade da regualção: Crianças menores de 1 ano
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
9. Distúrbios de
a)Condições clínicas que
diferenciação sexual
encaminhamento todos os casos.

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Impossibilidade de definir sexo..
Prioridade da regualção: Crianças menores de 1 ano
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
10. Hidrocolpos,
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
metrocolpos,
encaminhamento todos os casos.
imperfuração himenal
exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Hímen não perfurado com ou sem acúmulo de líquido
e/ou pus na vagina.
Prioridade da regualção: Presença de massa abdominal e/ou idade
a partir de 10 anos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
11. Anomalias
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
genitais (pênis, bolsa encaminhamento todos os casos.
escrotal, vulva).
exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Alteração do desenvolvimento normal
Prioridade da regualção: Crianças menores de 1 ano
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
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12.
Encurvamento
peniano (chordee)

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos.

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: Hemograma completo, glicemia em jejum,
coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo
sanguíneo, EAS, cultura de urina, USG.
Exame fisico: Pênis com curva para baixo, para cima ou para os lados
Prioridade da regualção: Casos descompensados
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência

13. Varicocele.

a)Condições clínicas que
encaminhamento todos os casos.

indicam

a

necessidade

de

exame complementar: USG, hemograma, coagulograma com TAP e
PTT, ecodoppler da bolsa escrotal.
Exame fisico: Aumento de volume, dilatação venosa na bolsa
escrotal Prioridade da regualção: Adolescente com dor e/ou diminuição
do tamanho do testículo do lado afetado
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência
Referencias

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_acesso_a
mbulatorial_consulta_especializada.pdf

1.1.10.12 PROTOCOLO DE OBSTETRICIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO
I - Pré-natal de alto risco

1. Síndromes
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
hipertensivas
da todos os casos.
gravidez.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
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Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.
2.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Hipertensão
todos os casos.
arterial crônica em
exame complementar:NA.
uso
de
Exame fisico: Citar achados significativos
medicamentos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.
3.
Mau
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
passado obstétrico todos os casos.
(Óbito fetal/
Abortamento
habitual)

exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.

4. Anemias.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
(Falciforme (exclui todos os casos.
traço
falcêmico,
exame complementar:NA.
talassemia
e
Exame fisico: Citar achados significativos
Microangiopática.)
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.
5.
Endocrinopatias
(Hipertireoidismo/
Hipotireoid)ismo./
Câncer de tireoide

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.
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6.
Incompetência
ístmo-cervical.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.

7. Malária

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.

8.
Hanseníase

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência.

II - Pré-natal de alto risco
1. Hepatites
B e C.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
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2. Infecção
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
pelo HIV.
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
3.
Cardiopatias.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..

4.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Pneumopatias
todos os casos.
(exclui asma bem
exame complementar:NA.
compensada).
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
5. Lúpus.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..

6. SAF.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
todos os casos.
exame complementar:NA.
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Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
7.
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Tromboembolismo. todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
8. Epilepsia
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
com
uso
de todos os casos.
medicamentos
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
9.
de
isquêmic

Passado
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
TVP/AVE todos os casos.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..

10.
IMC
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
maior que 35 com todos os casos.
comorbidades.
exame complementar:NA.
Exame fisico: Citar achados significativos
Prioridade da regualção: todos os casos
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Contrarreferencia: A paciente deve permanecer no nível especializado
até o puerpério e, em seguida, deve ser encaminhada à UBS, de posse do
relatório de contrarreferência..
Referencias

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_acesso_ambu
latorial_consulta_especializada.pdf

1.1.10.13 PROTOCOLO DE OFTALMOLOGIA
PATOLOGIA
1.
Baixa
acuidade visual.

PROTOCOLO
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Dificuldade visual.
exame complementar: Teste de acuidade visual
Exame fisico: NA
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

2.
clínica

Retina

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Degeneração macular relacionada à idade, oclusões vasculares da
retina, retinopatia diabética, distrofias e outras..
exame complementar: Laudo oftalmológico com indicação clínica para
mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria
Exame fisico: NA
Prioridade da regualção: Paciente diabético juvenil e outros com
doença acima de 3 anos de duração (degeneração macular associada à idade,
diabetes e oclusão venosa).
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

3.
Retina
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
cirúrgica
Degeneração macular relacionada à idade, oclusões vasculares da
(descolamento de
retina, retinopatia diabética, distrofias e outras..
retina/
exame complementar: Laudo oftalmológico com indicação clínica para
vitrectomia).
mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria
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Exame fisico: NA
Prioridade da regualção: Paciente diabético juvenil e outros com
doença acima de 3 anos de duração (degeneração macular associada à idade,
diabetes e oclusão venosa).
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
4. Pterígio.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Visão borrada, imagens-fantasma, sensibilidade à luz e presença de
halos noturnos são os principais sintomas relatados pelos pacientes. HFI:
somente casos cirúrgicos..
exame complementar: Acuidade visual, refração, laudo oftalmológico.
Exame fisico: NA
Prioridade da regualção: todos os casos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

5.
Ceratocone.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Degeneração macular relacionada à idade, oclusões vasculares da
retina, retinopatia diabética, distrofias e outras..
exame complementar: Laudo oftalmológico com indicação clínica para
mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria
Exame fisico: NA
Prioridade da regualção: Paciente diabético juvenil e outros com
doença acima de 3 anos de duração (degeneração macular associada à idade,
diabetes e oclusão venosa).
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

6.
Transplante
córnea

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
de

Nebulosidades, distorções, opacidade ocular visível, perda da visão..
exame complementar: Laudo, acuidade visual, refração, tonometria.
Exame fisico: Citar os achados significativos, se há presença ou não de
cicatrizes
Prioridade da regualção: Paciente com córnea esbranquiçada,
acidentes perfurocortantes
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
7.
ESTRABISMO

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Desvio ocular e compensação do estrabismo pela posição de cabeça
(diagnóstico diferencial do torcicolo congênito).
Exame complemntar: Laudo, acuidade visual, refração.
Exame fisico: Citar os achados significativos
Prioridade da regualção: Menores de 7 anos
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

8. UVEÍTE

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Olho vermelho, dor, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz) e/ou
baixa de visão...
exame complementar: Acuidade visual, refração, tonometria, laudo.
Exame fisico: Inflamação, olho vermelho
Prioridade da regualção: Panuveíte, suspeita de doença infecciosa
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

9. CATARATA

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Pacientes com mais de 50 anos com queixa de baixa progressiva da
visão, vista enevoada, embaçada, com piora da acuidade para longe e
melhora para perto. Cataratas traumáticas e de origem metabólica e
leucocoria (pupila esbranquiçada) independentemente da idade....
exame complementar: Acuidade visual, refração, tonometria.
Exame fisico: Citar os achados significativos e relatar a presença ou não
de leucocoria.
Prioridade da regualção: Paciente de olho único com insucesso no uso
de lentes corretivas.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

10.
GLAUCOMA

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Pacientes com história familiar de glaucoma.
casos cirúrgicos...
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exame complementar: Acuidade visual, refração, tonometria, campo
visual, retinografia..
Exame fisico: Citar os achados significativos
Prioridade da regualção: Pacientes com história familiar, mesmo que
assintomático, acima de 35 anos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
11.
PÁLPEBRA

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Blefarite, hordéolo, calázio, xantelasma, triquíase, entrópio, ectrópio,
ptose palpebral, tumor palpebral, dermatocálase...
exame complementar:, laudo.
Exame fisico: Inflamação, BLEFARITE: queimação e lacrimejamento,
vermelhidão nas bordas palpebrais e escamas nas margens das pálpebras.
HORDÉOLO: lesão dolorosa com edema e hiperemia local. CALÁZIO: dor,
edema e hiperemia localizada. XANTELASMA: placas amareladas macias de
tamanho variado que podem aparecer na pálpebra superior e/ou inferior.
TRIQUÍASE: sensação de corpo estranho, fotofobia, lacrimejamento e
secreção seromucosa. ECTRÓPIO: conjuntivite crônica, ceratite,
lacrimejamento e dor. PTOSE PALPEBRAL: dependendo do grau de ptose
palpebral, o paciente pode apresentar comprometimento do campo visual.
TUMOR PALPEBRAL: lesões elevadas, firmes, com telangiectasias na
superfície. Durante o crescimento, o centro pode se tornar ulcerado e com
crostas na superfície. DERMATOCÁLASE: peso nas pálpebras, redução do
campo visual superior.
Prioridade da regualção: Todos os casos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

Referencias

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_acesso_ambu
latorial_consulta_especializada.pdf.

1.1.10.14 PROTOCOLO DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

1 Dor lombar e
a)Condições clínicas que
alterações em exame encaminhamento para emergência:
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de imagem de coluna
• suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da cauda
lombar
equina (ver quadro 6 no anexo); ou
• perda de força progressiva medida de maneira objetiva; ou • dor
intensa refratária ao tratamento clínico otimizado; ou • diagnóstico de
neoplasia acometendo a coluna vertebral; ou
• suspeita de infecção (especialmente em pessoas
imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou
• suspeita de fratura ou luxação associada a traumatismo recente.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para exame de imagem (ressonância magnética
nuclear – RMN –, ou tomografi a computadorizada – TC), se raio-X normal
ou inconclusivo: Dor lombar com sinais de alerta, sem indicação de
avaliação emergencial:
• sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que 70 anos
ou menor que 20 anos; ou
• paciente com história prévia ou suspeita de câncer; ou
• paciente com imunossupressão (HIV, uso crônico de corticoides
ou outros imunossupressores); ou
• presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso de
maneira involuntária, febre, outros achados); ou
• dor com característica não mecânica (não relacionada à
atividade/repouso) ou dor predominantemente noturna; ou • paciente
com diagnóstico prévio de osteoporose; ou
• dor lombar com duração maior que 8 semanas, sem resposta ao
tratamento clínico otimizado1 .
c)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento para ortopedia ou neurocirurgia:

necessidade

de

• síndrome radicular sem melhora clínica após 6 semanas de
tratamento clínico otimizado; ou
• diagnóstico de estenose de canal lombar ou suspeita clínica
(claudicação neurogênica); ou
• lombalgia de característica mecânica e diagnóstico de
espondilolistese; ou
• dor lombar com sinais de alerta, sem indicação de avaliação
emergencial, na impossibilidade de solicitar RMN ou TC na APS; ou
• dor lombar crônica inespecífica sem melhora após tratamento
clínico otimizado1 por 6 meses, na ausência de serviço especializado para
tratamento de dor crônica.
d)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para reumatologia:
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• dor lombar crônica (mais de 3 meses) de característica infl
amatória (ver quadro 7 no anexo). Condições clínicas que indicam a
necessidade de encaminhamento para serviço especializado para
tratamento de dor crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da
dor ou outra referência disponível):
• dor lombar crônica inespecífi ca, sem melhora após tratamento
clínico otimizado1 por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para
cirurgia. Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador:
• dor lombar crônica (mais de 3 meses) e suspeita de associação
com o trabalho.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor, presença ou
não de ciatalgia ou claudicação neurogênica, tempo de início e duração
dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio; b) presença de
alterações em exame físico neurológico(sim ou não). Se sim, descreva; c)
outros sinais e sintomas relevantes (sintomas constitucionais);
2. tratamento em uso ou já realizado para dor lombar (nãofarmacológico, tipo e duração; e/ ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação);
3. resultado de exame de imagem, com data (se realizado); 4.
presença de imunossupressão (sim ou não). Se sim, qual? 5. se suspeita de
neoplasia, descreva o motivo;
6. osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito
o diagnóstico;
7. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva a atividade;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
2 Dor cervical e
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
alterações em exame encaminhamento para emergência:
de imagem de coluna
• suspeita de síndrome de compressão medular (ver quadro 6 no
cervical
anexo); ou
• exame de imagem com evidência de compressão medular e/ou
mielopatia; ou
• suspeita de infecção (especialmente em pessoas
imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou
• suspeita de fratura vertebral, luxação ou lesão medular associada
a traumatismo recente; ou
• diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral.
B)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para exame de imagem (ressonância magnética nuclear – RMN –
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(preferencialmente), ou tomografi a computadorizada – TC), se raio-X
normal ou inconclusivo: Dor cervical com sinais de alerta, sem indicação
de avaliação emergencial:
• sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que 70 anos
ou menor que 20 anos; ou
• paciente com história prévia ou suspeita de câncer; ou
• paciente com imunossupressão (HIV, uso crônico de corticoides
ou outros imunossupressores); ou
• presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso de
maneira involuntária, febre, outros achados); ou
• paciente com diagnóstico prévio de osteoporose; ou
• dor cervical com duração maior que 8 semanas, sem resposta ao
tratamento clínico otimizado1 .
c)Condições clínicas que indicam a
encaminhamento para ortopedia ou neurocirurgia:

necessidade

de

• diagnóstico de estenose de canal cervical ou mielopatia que não
foram operados em caráter emergencial; ou
• pacientes com cervicalgia e artrite reumatóide; ou
• dor cervical e sintomas de radiculopatia (dor irradiada para os
braços, fraqueza, parestesia), sem resposta após 6 semanas de tratamento
clínico otimizado; ou
• dor cervical com sinais de alerta, sem indicação de avaliação
emergencial, na impossibilidade de solicitar RMN ou TC; ou
• dor cervical crônica inespecífi ca sem melhora após tratamento
clínico otimizado1 por 6 meses, na ausência de serviço especializado para
tratamento de dor crônica.
d)Condições clínicas que indicam
encaminhamento para reumatologia:

a

necessidade

de

• dor cervical crônica (mais de 3 meses) de característica infl
amatória (ver quadro 7 no anexo). Condições clínicas que indicam a
necessidade de encaminhamento para serviço especializado para
tratamento de dor crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da
dor ou outra referência disponível):
• dor cervical crônica inespecífi ca, sem melhora após tratamento
clínico otimizado1 por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para
cirurgia.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor, presença de
sintomas de radiculopatia cervical, tempo de início e duração dos
sintomas, fatores desencadeantes e de alívio; b) presença de alterações
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em exame físico neurológico(sim ou não). Se sim, descreva; c) outros sinais
e sintomas relevantes (sintomas constitucionais);
2. tratamento em uso ou já realizado para dor cervical (nãofarmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação);
3. resultado de exame de imagem, com data (se realizado); 4.
presença de imunossupressão ou artrite reumatóide (sim ou não). Se sim,
qual?
5. se suspeita de neoplasia, descreva o motivo;
6. osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito
o diagnóstico;
7. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva a atividade;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
3 Osteoartrite

a)Condições clínicas que
encaminhamento para ortopedia:

indicam

a

necessidade

de

• osteoartrite de quadril, joelho ou ombro com potencial indicação
de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado1
por 6 meses ou importante prejuízo para as atividades de vida diária); ou
• osteoartrite em mãos com deformidades que comprometam a
função da mão. Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
suspeita de doença articular infl amatória como artrite reumatoide
ou artrite psoriásica; ou
• dor por osteoartrite sem melhora após tratamento clínico
otimizado1 por 6 meses, na ausência de serviço especializado para
tratamento de dor crônica.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de dor
crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outro
serviço de referência disponível):
• dor por osteoartrite sem melhora após tratamento clínico
otimizado1 por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para cirurgia.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico: a) dor articular
(sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas; b) hipertrofi a óssea
na articulação (sim ou não). Se sim, articulações acometidas; c) presença
de rigidez matinal (sim ou não). Se sim, descreva duração; d) presença de
crepitação, quando sintoma em articulação de joelho (sim ou não); e)
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outros sinais e sintomas relevantes (edema da articulação, calor local,
deformidade articular);
2. presença de restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou
não). Se sim, descreva.
3. resultado de exame de imagem, com data;
4. resultado de velocidade de hemossedimentação (VSG/VHS), com
data;
5. índice de massa corporal (IMC);
6. tratamento em uso ou já realizado para osteoartrite (não
farmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação);
7. comorbidades associadas (psoríase, doença infl amatória
intestinal e outras);
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
4
Bursite/Tendinite

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ortopedia ou serviço especializado para
tratamento de dor crônica (fisiatria, acupuntura, equipe de tratamento
da dor ou outra referência disponível):
• bursite ou tendinite sem resposta satisfatória ao tratamento não
farmacológico (exercícios, acompanhamento fisioterápico) otimizado por
um período de 6 meses. Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador:
• bursite ou tendinite há mais de 3 meses, com suspeita de
associação com o trabalho.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor, tempo de
evolução, fatores desencadeantes e de alívio; b) presença de restrição de
movimento/prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva.
2. resultado de exame de imagem da região envolvida, quando
realizado, com data;
3. história prévia de trauma local (sim ou não). se sim, descreva;
4. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva a atividade;
5. tratamento não farmacológico em uso ou já realizado para a dor
periarticular (tipo e duração);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

5 Problemas de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
mão e punho
encaminhamento para serviço de emergência/ urgência/pronto
atendimento:
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• suspeita de fratura. Condições clínicas que indicam a necessidade
de encaminhamento ortopedia ou cirurgia da mão:
• ruptura tendínea não operada em caráter emergencial; ou • cisto
sinovial recorrente, ou com dor persistente, ou que cause prejuízo
funcional; ou
• dedo em gatilho sem melhora com tratamento clínico otimizado1
; ou
• tenossinovite de De Quervain sem melhora com tratamento
clínico otimizado .
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para neurocirurgia ou ortopedia ou cirurgia da mão:
• síndrome do túnel do carpo com défi cit de força objetivo na mão
e/ou atrofi a tenar; ou
• síndrome do túnel do carpo com défi cit sensitivo contínuo por 3
meses (persistente, que não apresenta períodos de melhora dos sintomas
sensitivos); ou
• síndrome do túnel do carpo há mais de 6 meses sem resposta ao
tratamento clínico otimizado .
c) Condições clínicas que
encaminhamento para reumatologia:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de doença articular infl amatória como artrite
reumatoide ou atrite psoriásica.
d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador:
• problemas de mão e/ou punho há mais de 3 meses, com suspeita
de associação com o trabalho.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever características da dor, tempo de
evolução, manobras de Tinel e Phalen (quando indicado), fatores
desencadeantes e de alívio, outros sinais e sintomas relevantes);
2. tratamento em uso ou já realizado para a condição (nãofarmacológico (tipo e duração); e/ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação);
3. conclusão da eletroneuromiografi a ou exame de imagem, com
data (se indicado);
4. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva a atividade;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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6 Dor no Joelho

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de fratura ou luxação.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Ressonância Magnética Nuclear – RMN - do
joelho:
• suspeita clínica de lesão meniscal ou ligamentar do joelho (ver
quadros 11 e 12 no anexo).
c)Condições clínicas que
encaminhamento para ortopedia:

indicam

a

necessidade

de

• lesão ligamentar do joelho com potencial indicação cirúrgica; ou
• lesão meniscal com potencial indicação cirúrgica; ou
• suspeita clínica de lesão meniscal ou ligamentar (ver quadro 11 e
12 no anexo), na impossibilidade de realizar RNM; ou
• subluxação patelar recorrente refratária ao tratamento
conservador; ou
• osteoartrite de joelho com potencial indicação de cirurgia
(sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado1 por 6 meses
ou importante prejuízo para as atividades de vida diária).
d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de dor
crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outro
serviço de referência disponível):
• dor no joelho sem melhora após tratamento clínico otimizado1
por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para cirurgia. Condições
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Medicina do
Trabalho ou Saúde do Trabalhador:
• pacientes com dor no joelho há mais de 3 meses, com suspeita de
associação com o trabalho.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter
1. sinais e sintomas (descrever presença de instabilidade, bloqueio
articular, crepitação, tempo de evolução,manobras ortopédicas
realizadas);
2. apresenta restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou
não). Se sim, descreva;
3. resultado de exame de imagem do joelho, com data;
4. história prévia de trauma local (sim ou não). se sim, descreva;
5. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva;
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6. tratamento realizado para a dor no joelho (não farmacológico
(tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e
resposta a medicação);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
7 Dor no Ombro

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de fratura ou luxação; Condições clínicas que indicam a
necessidade de encaminhamento para ortopedia: • ruptura total de
tendão do manguito rotador evidenciada em exame de imagem; ou
• ruptura parcial de tendão do manguito rotador em progressão ou
com dor refratária ao tratamento clínico otimizado1 ; ou
• dor no ombro refratarária ao tratamento clínico otimizado1 por
um período de 6 meses; ou
• osteoartrite de ombro com potencial indicação de cirurgia
(sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado por 6 meses
ou importante prejuízo para as atividades de vida diária); ou
• luxação recorrente de ombro após avaliação em serviço de
emergência.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de dor
crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outro
serviço de referência disponível):
• dor no ombro sem melhora após tratamento clínico otimizado1
por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para cirurgia.
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para medicina do trabalho ou saúde do trabalhador:
• pacientes com dor no ombro há mais de 3 meses, com suspeita de
associação com o trabalho.
d)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter
1. sinais e sintomas;
2. apresenta restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou
não). Se sim, descreva;
3. presença de luxação do ombro (sim ou não). Se sim, descreva
quantidade de vezes;
4. resultado de exame de imagem do ombro, com data;
5. história prévia de trauma local (sim ou não). Se sim, descreva;
6. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim,
descreva;
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7. tratamento realizado para a dor no ombro (não farmacológico
(tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e
resposta a medicação);
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
8 Dor no Quadril

a)Condições clínicas que
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de fratura ou luxação do quadril. Condições clínicas que
indicam a necessidade de encaminhamento para ortopedia:
• todos os casos de osteonecrose (necrose avascular ou asséptica);
ou
• osteoartrite de quadril com potencial indicação de cirurgia
(sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado1 por 6 meses
ou importante prejuízo para as atividades de vida diária).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de dor
crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outro
serviço de referência disponível):
• dor no quadril sem melhora após tratamento clínico otimizado1
por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para cirurgia.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter
1. sinais e sintomas;
2. apresenta restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou
não). Se sim, descreva;
3. resultado de exame de imagem do quadril, com data.
4. tratamento realizado para osteoartrite de quadril (não
farmacológico (tipo e duração) e/ ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação).
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde
9 Patologias do
a)Condições clínicas que
Tornozelo e Pé
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• suspeita de fratura ou luxação do tornozelo e/ou pé. Condições
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para ortopedia:
• ruptura tendínea não operada em caráter emergencial; ou • hálux
valgo associado a dor recorrente ou prejuízo funcional refratário ao
tratamento clínico otimizado1 ; ou
• fascite plantar, patologias do coxim adiposo, síndrome do túnel do
tarso ou metatarsalgia refratária ao tratamento clínico otimizado por 6
meses1 .
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b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de dor
crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outro
serviço de referência disponível):
• dor no tornozelo ou pé sem melhora após tratamento clínico
otimizado1 por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para cirurgia.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. apresenta prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva;
3. tratamento em uso ou já realizado para a condição (nãofarmacológico -tipo e duração; e/ ou medicamentos utilizados com dose,
posologia e resposta a medicação);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
10 Fraturas e
a)Condições clínicas que
luxações
encaminhamento para emergência:

indicam

a

necessidade

de

• todas situações de suspeita ou diagnóstico de fratura ou luxação
pós trauma; ou
• fratura ou luxação tratada com suspeita de síndrome
compartimental.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ortopedia ou neurocirurgia (coluna): • fratura
manejada em serviço de emergência e que apresenta deformidade ou
prejuízo funcional, após tentativa de manejo conservador.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. descreva localização da fratura e data;
2. descreva manejo realizado para fratura (imobilização,
procedimento cirúrgico, tratamento fisioterápico);
3. apresenta deformidade ou prejuízo funcional (sim ou não). Se
sim, descreva;
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Reumatologia e Ortopedia [recurso
eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – versão preliminar – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 46 p.: il.
(Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção
especializada; v. 3) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação assistencial.
I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título. III. Série.
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1.1.10.15 PROTOCOLO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
PATOL

PROTOCOLO

OGIA
1.Ami
gdalite
crônica
hipertrófica.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: Distúrbios mecânicos com maior ou menor frequência de surtos
de anginas febris
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

2.
Hipertrofia
das
adenoides

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: RX de perfil da nasofaringe (boca aberta e fechada
Exame fisico: A criança dorme de boca aberta, baba no travesseiro, ronca e
por vezes tem crises de apneia noturna
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

3.
Frênulo
lingual

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: na
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

4.
Lesões orais.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
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Exame fisico: Distúrbios mecânicos com maior ou menor frequência de surtos
de anginas febris
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
5.
Abscessos
amigdalianos

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: Distúrbios mecânicos com maior ou menor frequência de surtos
de anginas febris
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

6.
Blastoma de
faringe

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: TC de faringe.
Exame fisico: Dor oral, lesão ulcerada em faringe, sangramento oral,
obstrução de via aérea superior.
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

7.
Estenose
subglótica

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

8.
Lesões
pregas
vocais.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
de

Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
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Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
9.
Disfonia.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

10.
Papiloma de
laringe.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

11.
Traumas de
laringe

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

12.
Paralisia de
cordas vocais

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Não há
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
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Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.
13.
Blastoma de
laringe
e
estenose
subglótica

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Videolaringoscopia, TC de laringe.
Exame fisico: Disfonia progressiva, obstrução de vias aéreas superiores.
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

14.
Lesões
diversas da
laringe
(pólipos,
nódulos

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Videolaringoscopia
Exame fisico: achados clinicos significativos
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

15.
Laringite
crônica.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
Encaminhar todos os casos cirúrgicos
exame complementar: Videolaringoscopia
Exame fisico: Rouquidão permanente em maior ou menor intensidade
Prioridade da regualção: Casos tratados clinicamente e não resolvidos.
Contrarreferencia: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser
encaminhado à UBS para acompanhamento e de posse do relatório de
contrarreferência.

Refere
ncias

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_acesso_ambulatoria
l_consulta_especializada.pdf

1.1.10.16 PROTOCOLO DE PNEUMOLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO
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1
Doença
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Pulmonar Obstrutiva encaminhamento para Emergência:
Crônica
• exacerbação de DPOC com sinais de gravidade que não
possibilitam manejo na APS.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para espirometria:
• avaliação inicial diagnóstica do paciente com suspeita de
DPOC; ou
• DPOC com classificação de risco elevado (C ou D) (ver figura
2, no anexo), sem melhora com tratamento clínico otimizado (em
uso de corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação ou
anticolinérgico de longa ação), após duas consultas de
acompanhamento; ou
• DPOC estáveis com classificação de risco B (bienalmente)
ou C e D (anualmente) para seguimento (ver figura 2, no anexo).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para pneumologia:
• DPOC de difícil controle (duas ou mais internações ou idas
à emergência por exacerbação de DPOC no último ano, em uso de
corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação ou
anticolinérgico de longa ação); ou
• DPOC muito grave (VEF1 menor do que 30% do previsto);
• paciente que persiste sintomático (pontuação maior ou
igual a 2 na escala de dispneia mMRC ou pontuação maior ou igual
a 10 no instrumento de Avaliação do DPOC (CAT), ver quadro 4 e
figura 3, no anexo) mesmo com tratamento otimizado (em uso de
corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação ou
anticolinérgico de longa ação); ou
• suspeita de cor pulmonale (ver quadro 5, no anexo); ou
• avaliação para oxigenoterapia domiciliar prolongada
(saturação de oxigênio menor ou igual a 92% em repouso no ar
ambiente e fora de crise).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever baseado nas últimas quatro
semanas: frequência e intensidade das crises; pontuação na escala
de dispneia mMRC ou no Instrumento de Avaliação do DPOC (CAT)
(ver quadro 4 e figura 3, no anexo); outras alterações relevantes);
2. tabagismo (sim ou não). Se sim, estimar carga tabágica
(em maços-ano);
3. medicações em uso para DPOC (profiláticas e de alívio);
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4. número de exacerbações resultando em uso de corticoide
oral e antibioticoterapia no último ano;
5. quantidade de internações ou atendimentos de
emergência no último ano por exacerbação do DPOC;
6. descrição da espirometria, com data;
7. descrição do Raio X de tórax, com data;
8. se avaliação para oxigenoterapia, descrever 2 resultados
de gasometria ou saturação de .......oxigênio (paciente respirando
em ar ambiente e fora de exacerbação), com data;
9. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

2 Asma

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Emergência:

• crise de asma com sinais de gravidade que não possibilitam
Atenção: Ressaltamos
manejo na APS.
que
o
acompanhamento
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
clínico
da
asma encaminhamento para espirometria:
ocupacional deve ser
• avaliação inicial diagnóstica do paciente com suspeita de
feito na Atenção
asma; ou
Básica/Atenção
• seguimento de paciente com asma controlada com
Primária à Saúde.
necessidade de tratamento no Estágio 2 (bienalmente) ou 3
(anualmente) (estágios superiores de tratamento de manutenção
devem estar em acompanhamento com serviço especializado) (ver
figura 4 para avaliação de controle dos sintomas e figura 5 para
estágios de tratamento).
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para pneumologia:
• asma de difícil controle (paciente que necessita tratamento
clínico em estágio 5) (ver figura 5, no anexo); ou
• asma grave (paciente que necessita manter tratamento em
Estágio 4 e 5 por mais de 6 meses para controle); ou
• pacientes com indicadores de fatalidade (ver quadro 6, no
anexo); ou
• asma lábil (crises que iniciam abruptamente e de forma
grave, principalmente quando o paciente não consegue reconhecer
sintomas iniciais da crise).
d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para medicina do trabalho:
c) asma ocupacional.
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e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever, baseado nas últimas quatro
semanas: frequência das crises diurnas e noturnas, frequência de
uso de beta-2 de curta ação por semana, limitação da atividade
física devido à asma, sintomas associado à exposição ocupacional,
outras alterações relevantes);
2. tratamento para asma (profilático e de alívio). Descrever
medicamentos utilizados com dose e posologia;
3. número de exacerbações com uso de corticoide oral no
último ano;
4. quantidade de internações ou procura a serviços de
emergência no último ano;
5. paciente apresenta indicadores de fatalidade (sim ou não)
(ver quadro 6 no anexo). Se sim, quais;
6. descrição da espirometria, com data;
7. descrição do Raio X de tórax, com data;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
3 Alterações em
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
exames
seguimento radiológico com Tomografia Computadorizada de
complementares
Tórax, quando disponível na APS (ver periodicidade na figura 1 do
anexo):
• alterações em exame de imagem com suspeita de
neoplasia, quando não há necessidade, na avaliação inicial, de
Achados
procedimentos invasivos como exérese, punção ou biópsia (ver
isolados em exame de quadro 2 no anexo).
imagem
–
como
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
cicatrizes
de
encaminhamento para Cirurgia Torácica ou Pneumologia
tuberculose, nódulo
(conforme a disponibilidade local):
calcificado,
espessamento pleural
• nódulo sólido com indicação de seguimento com exame de
e atelectasia laminar – imagem (ver quadro 2 no anexo), na impossibilidade de realizar TC
geralmente
são na APS.
achados benignos e
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
não
necessitam
encaminhamento para Pneumologia:
investigação
com
• alterações em exames complementares compatíveis com
pneumologista
ou
cirurgião
torácico. doença pulmonar intersticial (ver quadro 3 no anexo); ou
Nesses casos, avaliar
• alterações em exames complementares que geram dúvida
sintomas,
sinais diagnóstica.
clínicos e fatores de
risco que sugiram
Atenção:
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seguimento
investigação.

para

d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Cirurgia Torácica ou Oncologia Clínica ou
Pneumologia (conforme brevidade exigida para o atendimento e
disponibilidade local):
• alterações em exame de imagem com suspeita de
neoplasia (ver quadro 1 no anexo).
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. tabagismo atual ou passado (sim ou não). Se sim, estimar
carga tabágica (em maços-ano);
3. exposição ocupacional ou medicamentosa de risco
pulmonar atual ou prévio (sim ou não). Se sim, indicar qual; 4.
história prévia de neoplasia (sim ou não). Se sim, qual e se realizou
radioterapia torácica;
5. história familiar de neoplasia pulmonar (sim ou não). Se
sim, qual grau de parentesco;
6. descrição do exame de imagem de tórax, com data;
7. descrição de exame de imagem de tórax prévio, quando
disponível, com data;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.

4
pulmonar

Neoplasia

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Emergência:
• lesão mediastinal ou pulmonar com sinais ameaçadores à
vida (dispneia grave, síndrome de veia cava superior, pulso
paradoxal, síndrome de Horner, etc).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Cirurgia Torácica:
• massa (lesão sólida circunscrita maior que 3 cm); ou
• lesão sólida ou subsólida com alterações clínicas ou
radiológicas sugestivas de malignidade, independente do tamanho;
ou
• nódulo sólido maior ou igual a 8 mm, independente do
risco pessoal para câncer de pulmão; ou
• nódulo sólido maior ou igual a 4 mm e menor que 8 mm
em pessoas com alto risco para câncer de pulmão1; ou
• nódulo com crescimento no seguimento do exame de
imagem; ou
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• nódulos subsólidos; ou
• outras alterações em exame de imagem sugestiva de
neoplasia pulmonar (ver quadro 1 no anexo).
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
seguimento radiológico com Tomografi a Computadorizada de
Tórax (TC), quando disponível na APS (ver periodicidade na fi gura
1 do anexo):
• nódulo sólido menor que 4 mm em pessoa com alto risco
para câncer de pulmão ; ou
• nódulo sólido maior ou igual a 4 mm e menor que 8 mm
em pessoa com baixo risco para câncer de pulmão (ausência de
todos os critérios que defi nem alto risco).
d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Cirurgia Torácica ou Pneumologia
(conforme a disponibilidade local):
• nódulo sólido com indicação de seguimento com exame de
imagem, na impossibilidade de realizar TC de Tórax na APS.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. tabagismo atual ou passado (sim ou não). Se sim, estimar
carga tabágica(em maços-ano);
3. exposição ocupacional (sim ou não). Se sim, qual;
4. história prévia de neoplasia (sim ou não). Se sim, qual;
5. história familiar de neoplasia de pulmão (sim ou não). Se
sim, qual grau de parentesco;
6. resultado de exame de imagem de tórax com descrição de
tamanho, localização, características da lesão e presença e tipo de
calcificação, com data;
7. resultados de exames de imagem de tórax prévios, quando
disponíveis, com data;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
5 Tosse crônica
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
e dispneia
encaminhamento para pneumologia:
• pacientes com tosse crônica, após investigação
inconclusiva na APS e ausência de resposta ao tratamento empírico
Atenção:
para as causas mais comuns (síndrome da tosse de vias aéreas
Paciente com suspeita
superiores, asma, doença do refluxo gastroesofágico, DPOC); ou
de tuberculose deve
ser
avaliado,
se
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necessário, em serviço
• pacientes com dispneia crônica de provável etiologia
de
tisiologia
de pulmonar, após investigação inconclusiva na APS. Condições
referência.
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para
cirurgia torácica:
• paciente com tosse ou dispneia e suspeita de neoplasia por
alteração em exame de imagem de tórax (ver quadro 1, no anexo)
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (tempo de evolução, atentar
principalmente para anamnese e exame físico cardiológico e
pneumológico);
2. tabagismo (sim ou não). Se sim, estimar carga tabágica
(em maços-ano);
3. resultado de exame de imagem de tórax, com data;
4. resultado espirometria, com data (se disponível);
5. se presença de dispneia, resultado de eletrocardiograma
em repouso, com data;
6. se presença de tosse:
7. tratamentos já realizados ou em uso para o sintoma;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
6 Síndrome da
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
apneia e hipopneia encaminhamento para polissonografia:
obstrutiva do sono
• pacientes com suspeita de SAHOS (presença de dois entre
(SAHOS)
os três sintomas: roncos, sonolência diurna excessiva e pausas
respiratórias durante o sono presenciadas por outra pessoa).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para pneumologia:
• pacientes com suspeita de SAHOS na impossibilidade de
solicitar polissonografia na APS; ou
• diagnóstico de SAHOS moderado/grave (maior ou igual a
15 eventos por hora) determinado por polissonografia.
C)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. presença de roncos (sim ou não);
2. presença de sonolência diurna (sim ou não). Se sim,
descrever em que períodos/atividades isso ocorre e a frequência
semanal;
3. presença de pausas respiratórias durante o sono (sim ou
não);
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4. comorbidades (sim ou não). Se sim, quais;
5. profissão do paciente;
6. resultado da polissonografia, se realizada;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
7 Tabagismo

Atenção:
Tabagismo é condição
de saúde sensível às
ações na Atenção
Primária à Saúde
(APS). É na APS que se
deve
fornecer
tratamento
apropriado para a
condição, tendo como
potencializador de sua
efetividade
a
facilidade de acesso e
o vínculo do paciente
com
a
equipe
prestadora
do
cuidado.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para pneumologia:
• falência de tratamento na APS (5 tentativas com
tratamento apropriado: apoio individualizado ou grupo
sistematizado e tratamento farmacológico) ou indisponibilidade
deste tratamento; e
• idade superior a 18 anos; e
• Fagerström acima de 6; e
• motivado para cessação do tabagismo (na fase de
preparação); e
• presença de doença relacionada ou agravada pelo
tabagismo; e
• ausência de comorbidade psiquiátrica importante, ou
dependência a drogas (incluindo álcool).
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. número de cigarros/dia e idade de início do tabagismo;
2. pontuação no Teste de Fagerström;
3. estágio de Motivação para cessação do tabagismo;
4. descrição das doenças relacionadas ou agravadas pelo
tabagismo, se presentes, incluindo doenças não respiratórias;
5. apresenta comorbidade psiquiátrica (sim ou não). Se sim,
está controlada?
6. tratamentos anteriormente realizados para cessação do
tabagismo;
7. relato do número de vezes que o paciente já tentou parar
de fumar;
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

Referencias
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III. Série.

1.1.10.17 PROTOCOLO DE REUMATOLOGIA
PATOLOGIA
1
reumatoide

Artrite

PROTOCOLO
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• diagnóstico de artrite reumatoide (ver quadro 1 no anexo);
ou
• suspeita de artrite reumatoide (ver quadro 2 no anexo).
B) Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram diagnóstico: a)
presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações
acometidas, características e tempo de evolução; b) presença de
rigidez matinal (sim ou não). Se sim, descreva duração; c) teste do
aperto
das
articulações
metacarpofalangeanas
ou
metatarsofalangeanas (teste do squeeze) positivo (sim ou não) (ver
figura 1 no anexo); d) outros sinais ou sintomas;
2. descrição da radiografia das mãos, punhos e pés, com data
(se necessário);
3. resultado de fator reumatoide, com data;
4. resultado de proteína c reativa (PCR) ou velocidade de
hemossedimentação (VHS/ VSG), com data;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.

2 Artrite psoriásica

A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• diagnóstico de artrite psoriásica (ver quadro 3 no anexo);
ou
• suspeita de artrite psoriásica (ver quadro 4 no anexo).
B)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico: a)
presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações
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acometidas, características e tempo de evolução; b) presença de
distrofia ungueal psoriásica típica (onicólise, pitting, hiperceratose)
(sim ou não); c) presença de dactilite ou história recente de edema
e eritema de dedos (sim ou não); d) presença de entesite (dor ou
aumento de sensibilidade, especialmente no tendão de aquiles
e/ou fáscia plantar) (sim ou não); e) outros sinais ou sintomas.
2. psoríase cutânea atual (sim ou não);
3. história prévia de psoríase cutânea (sim ou não);
4. história familiar de psoríase (sim ou não);
5. resultado de fator reumatoide, com data;
6. resultado de exame de imagem da articulação acometida,
com data (se necessário);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
3
Lúpus
A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
eritematoso sistêmico encaminhamento para emergência:
(LES)
• suspeita ou diagnóstico de LES com sinais /sintomas
ameaçadores à vida.
B) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• diagnóstico de LES (ver quadro 5 no anexo); ou
• suspeita de LES (pelo menos
clínicos/laboratoriais) (ver quadro 5 no anexo).

3

critérios

c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico; a)
presença de exantema malar (sim ou não); b) presença de
fotossensibilidade (sim ou não); c) presença de exantema discoide
(sim ou não); d) presença de úlcera oral (sim ou não); e) presença
de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas,
características e tempo de evolução; f) presença de serosite
(pleurite ou pericardite) (sim ou não); g) presença de sinais ou
sintomas neurológicos (sim ou não). Se sim, descrever quais; h)
presença de outros sinais ou sintomas (sintomas constitucionais,
fenômeno de Raynaud). Se sim, descreva quais;
2. resultado proteinúria em EQU/EAS/Urina Tipo 1 ou
avaliação
quantitativa
de
proteinúria
(relação
proteinúria/creatinúria ou microalbuminúria em amostra,
conforme disponibilidade local), com data;
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3. resultado de hemograma e plaquetas (descrever
microscopia quando presente), com data;
4. se anemia, resultado de exames para avaliar hemólise
(reticulócitos, LDH, bilirrubinas e Coombs direto), com data; 5.
resultado de fator antinuclear (FAN), com data;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
4 Dor lombar e
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
alterações em exame encaminhamento para emergência:
de imagem de coluna
• suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da
lombar
cauda equina (ver quadro 6 no anexo); ou
• perda de força progressiva medida de maneira objetiva; ou
• dor intensa refratária ao tratamento clínico otimizado; ou •
diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral; ou
• suspeita de infecção (especialmente em pessoas
imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas);
ou
• suspeita de fratura ou luxação associada a traumatismo
recente.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para exame de imagem (ressonância magnética
nuclear – RMN –, ou tomografi a computadorizada – TC), se raioX normal ou inconclusivo: Dor lombar com sinais de alerta, sem
indicação de avaliação emergencial:
• sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que
70 anos ou menor que 20 anos; ou
• paciente com história prévia ou suspeita de câncer; ou
• paciente com imunossupressão (HIV, uso crônico de
corticoides ou outros imunossupressores); ou
• presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso
de maneira involuntária, febre, outros achados); ou
• dor com característica não mecânica (não relacionada à
atividade/repouso) ou dor predominantemente noturna; ou •
paciente com diagnóstico prévio de osteoporose; ou
• dor lombar com duração maior que 8 semanas, sem
resposta ao tratamento clínico otimizado .
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• dor lombar crônica (mais de 3 meses) de característica infl
amatória (ver quadro 7 no anexo)
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Condições clínicas que indicam a necessidade
encaminhamento para neurocirurgia ou ortopedia:

de

• síndrome radicular sem melhora clínica após 6 semanas de
tratamento clínico otimizado; ou
• diagnóstico de estenose de canal lombar ou suspeita clínica
(claudicação neurogênica); ou
• lombalgia de característica mecânica e diagnóstico de
espondilolistese; ou
• dor lombar com sinais de alerta, sem indicação de avaliação
emergencial, na impossibilidade de solicitar RMN ou TC na APS; ou
• dor lombar crônica inespecífica sem melhora após
tratamento clínico otimizado por 6 meses, na ausência de serviço
especializado para tratamento de dor crônica. D)Condições clínicas
que indicam a necessidade de encaminhamento para serviço
especializado para tratamento de dor crônica (fi siatria,
acupuntura, equipe de tratamento da dor ou outra referência
disponível):
• dor lombar crônica inespecífi ca, sem melhora após
tratamento clínico otimizado por 6 meses, sem indicação ou
condição clínica para cirurgia. Condições clínicas que indicam a
necessidade de encaminhamento para Medicina do Trabalho ou
Saúde do Trabalhador:
• dor lombar crônica (mais de 3 meses) e suspeita de
associação com o trabalho.
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor,
presença ou não de ciatalgia ou claudicação neurogênica, tempo de
início e duração dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio;
b) presença de alterações em exame físico neurológico(sim ou
não). Se sim, descreva; c) outros sinais e sintomas relevantes
(sintomas constitucionais);
2. tratamento em uso ou já realizado para dor lombar (nãofarmacológico, tipo e duração; e/ ou medicamentos utilizados com
dose, posologia e resposta a medicação);
3. resultado de exame de imagem, com data (se realizado);
4. presença de imunossupressão (sim ou não). Se sim, qual? 5. se
suspeita de neoplasia, descreva o motivo;
6. osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como
foi feito o diagnóstico;
7. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não).
Se sim, descreva a atividade;
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8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
5 Artrite por
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
deposição de cristais encaminhamento para clínica médica ou reumatologia:
(Gota)
• diagnóstico de gota (ver quadro 8 no anexo) e crises
recorrentes (3 ou mais no ano) mesmo com adequada adesão ao
tratamento otimizado (não-farmacológico e farmacológico);
• diagnóstico de gota e ácido úrico fora do alvo terapêutico (
alvo determinado por ácido úrico sérico < 5 mg/dL em pessoas com
tofo gotoso) mesmo com adequada adesão ao tratamento
otimizado (não-farmacológico e farmacológico); Condições clínicas
que indicam a necessidade de encaminhamento para clínica
médica ou reumatologia ou nefrologia:
• diagnóstico de gota e origem incerta da hiperuricemia
(jovens, mulheres pré-menopausa).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para nefrologia:
• diagnóstico de gota em pessoa com doença renal crônica
(Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60 ml/min/1,73m2 ).
C)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico: a)
presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações
acometidas, características (calor, rubor, edema) e tempo de
evolução do quadro; b) presença de tofo (sim ou não); c) número
de crises no último ano; d) outros sinais e sintomas relevantes;
2. resultado de ácido úrico sérico, com data;
3. resultado de creatinina sérica, com data;
4. cor da pele (para cálculo de taxa de fi ltração glomerular);
5. tratamentos em uso ou já realizados para gota (não
farmacológico e/ou medicamentos utilizados com dose e
posologia);
6. outras medicações em uso;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
6 Osteoartrite

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• suspeita de doença articular infl amatória como artrite
reumatoide ou artrite psoriásica; ou
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• dor por osteoartrite sem melhora após tratamento clínico
otimizado1 por 6 meses, na ausência de serviço especializado para
tratamento de dor crônica.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ortopedia:
• osteoartrite de quadril, joelho ou ombro com potencial
indicação de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento
clínico otimizado1 por 6 meses ou importante prejuízo para as
atividades de vida diária); ou
• osteoartrite em mãos com deformidades que
comprometam a função da mão. Condições clínicas que indicam a
necessidade de encaminhamento para serviço especializado para
tratamento de dor crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de
tratamento da dor ou outro serviço de referência disponível):
• dor por osteoartrite sem melhora após tratamento clínico
otimizado1 por 6 meses, sem indicação ou condição clínica para
cirurgia.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico: a) dor
articular (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas; b)
hipertrofi a óssea na articulação (sim ou não). Se sim, articulações
acometidas; c) presença de rigidez matinal (sim ou não). Se sim,
descreva duração; d) presença de crepitação, quando sintoma em
articulação de joelho (sim ou não); e) outros sinais e sintomas
relevantes (edema da articulação, calor local, deformidade
articular);
2. presença de restrição de movimento/prejuízo funcional
(sim ou não). Se sim, descreva.
3. resultado de exame de imagem, com data;
4. resultado de velocidade
(VSG/VHS), com data;

de hemossedimentação

5. índice de massa corporal (IMC);
6. tratamento em uso ou já realizado para osteoartrite (não
farmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com
dose, posologia e resposta a medicação);
7. comorbidades associadas (psoríase, doença infl amatória
intestinal e outras);
8. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
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7 Fibromialgia

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para reumatologia:
• suspeita de doença articular infl amatória.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de
dor crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor
ou outra referência disponível):
• fi bromialgia (ver quadro 10 no anexo) sem resposta
satisfatória ao tratamento clínico otimizado por pelo menos 6
meses.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas: a) citar áreas em que o paciente sente
dor, características da dor e tempo de evolução, b) presença de
fadiga (sim ou não). Se sim, descreva gravidade, c) paciente
apresenta sono reparador (sim ou não). Se não, descreva
gravidade, d) presença de sintomas cognitivos (sim ou não). Se sim,
descreva-os e a gravidade, e) outros sinais e sintomas gerais
(edema articular, fraqueza, fenômeno de Raynaud, alteração
hábito intestinal, sintomas constitucionais) (sim ou não). Se sim,
quais;
2. paciente apresenta comorbidades psiquiátrica (sim ou
não). Se sim, qual e medicamentos em uso;
3. tratamento em uso ou já realizado para fi bromialgia (não
farmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com
dose, posologia e resposta a medicação);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

8
Bursite/Tendinite

Atenção: Não
há
indicação
de
encaminhamento de
pacientes com quadro
exclusivo de Bursite/
Tendinopatia
mecânica para o
Reumatologista.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ortopedia ou serviço especializado para
tratamento de dor crônica (fisiatria, acupuntura, equipe de
tratamento da dor ou outra referência disponível):
• bursite ou tendinite sem resposta satisfatória ao
tratamento não farmacológico (exercícios, acompanhamento
fisioterápico) otimizado por um período de 6 meses.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Medicina do Trabalho ou Saúde do
Trabalhador:
• bursite ou tendinite há mais de 3 meses, com suspeita de
associação com o trabalho.
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c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor,
tempo de evolução, fatores desencadeantes e de alívio; b)
presença de restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou
não). Se sim, descreva.
2. resultado de exame de imagem da região envolvida,
quando realizado, com data;
3. história prévia de trauma local (sim ou não). se sim,
descreva;
4. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não).
Se sim, descreva a atividade;
5. tratamento não farmacológico em uso ou já realizado para
a dor periarticular (tipo e duração);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
9 Dor miofascial

Atenção:
Não
há
indicação
de
encaminhamento de
pacientes com quadro
exclusivo de dor
miofascial para o
Reumatologista.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para serviço especializado para tratamento de
dor crônica (fi siatria, acupuntura, equipe de tratamento da dor
ou outra referência disponível):
• pacientes com dor miofascial sem resposta satisfatória ao
tratamento clínico otimizado por um período de 6 meses.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento
para medicina do trabalho:
• dor miofascial há mais de 3 meses, com suspeita de
associação com o trabalho.
b)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas: a) descrever características da dor,
tempo de evolução, fatores desencadeantes; b) presença de
pontos gatilhos (sim ou não). Se sim, localidade e irradiação; c)
outros sinais ou sintomas relevantes;
2. tratamento em uso ou já realizado para dor miofascial
(não farmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados
com dose, posologia e resposta a medicação);
3. associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não).
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde

Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Reumatologia e Ortopedia
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – versão preliminar – Brasília : Ministério da
Saúde, 2016. 46 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção
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básica para a atenção especializada; v. 3) Modo de acesso: Wold
Wide Web: ISBN 1. Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde
3. Regulação assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do
Sul II. Título. III. Série.

1.1.10.18 PROTOCOLO DE UROLOGIA
PATOLOGIA

PROTOCOLO

.1 Hiperplasia
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
Prostática
Benigna encaminhamento para Emergência:
(HBP)
• episódio de obstrução urinária aguda em paciente com
hiperplasia prostática benigna.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
• doença renal crônica associada à obstrução prostática
(hidronefrose e/ou volume residual pós miccional maior que 300
ml e/ou globo vesical); ou
• HPB com episódio de obstrução urinária aguda (após
avaliação na emergência); ou
• HPB e infecção urinária recorrente (ver protocolo Infecção
Urinária Recorrente); ou
• sintomas do trato urinário inferior (jato urinário fraco ou
intermitente, esforço, esvaziamento incompleto, polaciúria,
urgência/incontinência, noctúria) refratário ao tratamento clínico
otimizado (uso de medicamento alfa-bloqueador por pelo menos
30 dias em doses usuais (doxazosina 4 mg/dia) e, nos casos de
próstata maior que 40 g ou PSA total maior que 1,4 ng/ml, uso
concomitante de inibidor da 5-alfa redutase (fi nasterida 5 mg/dia)
por pelo menos 6 meses).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e/ou sintomas (tempo de início, histórico de
retenção urinária, descrição de toque retal com tamanho estimado
da próstata, consistência, presença de assimetria ou nódulo);
2. tratamento em uso ou já realizado para sintomas urinários
(medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso);
3. resultado do exame de PSA total, com data;
4. resultado de exame de creatinina sérica, com data;
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5. cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de
Filtração Glomerular;
6. resultado de ecografi a abdominal ou vias urinárias ou
próstata, com data, quando realizada;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
2
Neoplasia
Próstata

de

Atenção:
Não é recomendável
solicitar PSA para
rastreamento
populacional
do
câncer de próstata. É
necessário levar em
consideração
as
preferências pessoais
dos
pacientes
e
informá-los
sobre
potenciais benefícios
e
malefícios
do
rastreamento. Para
pacientes
com
sintomas do trato
urinário inferior, o PSA
deve ser solicitado
conforme
suspeita
clínica.

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
• neoplasia em biópsia prostática; ou
• suspeita clínica (toque retal suspeito com nódulo,
endurecimento ou assimetria); ou
• pacientes com sintomas de trato urinário inferior e PSA
total elevado para sua idade (ver quadro 1 no anexo para limites de
normalidade do PSA total por faixa etária). Nesses casos excluir
aumento por infecção urinária ou prostatite e, se infecção, repetir
PSA total após um mês do tratamento; ou
• pacientes assintomáticos com idade inferior ou igual a 75
anos e PSA total maior ou igual a 10 ng/ml; ou
• pacientes assintomáticos com idade inferior ou igual a 75
anos e PSA total menor do que 10 ng/ml persistentemente elevado
para sua idade (repetir PSA total após 1 mês). B)Conteúdo
descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (incluir descrição do toque retal com
tamanho estimado da próstata, consistência, presença de
assimetria ou nódulo);
2. resultado de biópsia prostática, se realizada;
3. resultado de PSA total, com data (se PSA total < 10 ng/mL
em paciente assintomático ou PSA elevado para sua idade em
pessoa com sintomas de infecção urinária/prostatite, descreva dois
exames com intervalo mínimo de um mês);
4. resultado de EQU/EAS/Urina tipo 1, com data;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

3
Patologias
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
escrotais
benignas encaminhamento para Emergência:
(hidrocele, varicocele,
• suspeita de torção de testículo (dor testicular aguda,
cistos de cordão e
edema e nódulo de consistência macia).
epidídimo)
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
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• patologias escrotais benignas sintomáticas.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (incluir tempo de evolução, frequência,
fatores desencadeantes ou de alívio);
2. descrição da ecografia escrotal, com data (se realizado);
3. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
4 Incontinência
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
urinária
encaminhamento para Urologia ou Ginecologia:
• incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico
otimizado por 3 meses(exercícios para músculo do assoalho
pélvico, treinamento vesical e intervenções no estilo de vida (perda
de peso quando necessário, diminuição ingesta de cafeína/álcool)).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Ginecologia:
• paciente com prolapso genital e incontinência urinária
associada, sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3
meses.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. descrição do exame pélvico (presença e grau de prolapso);
3. resultado de urocultura, com data;
4. resultado do estudo urodinâmico, com data (se
disponível);
5. tratamento em uso ou já realizado para incontinência
urinária (medicamentos utilizados com dose e posologia);
6. outros medicamentos em uso que afetam continência
urinária (sim ou não). Se sim, quais?
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
5
Disfunção
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
sexual masculina
encaminhamento para Urologia:
• disfunção erétil refratária ao tratamento com inibidores de
fosfodiesterase-5 por 6 meses (ver tratamento no quadro 2 do
anexo); ou
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• disfunção erétil e contraindicação (hipersensibilidade ou
uso de nitrato oral) ou efeito adverso ao uso de inibidores de
fosfodiesterase-5; ou
• doença de Peyronie (caracterizada por placas ou nódulo
palpável no pênis, ereção dolorosa, curvatura peniana e disfunção
erétil) com incapacidade de manter relação sexual. B)Condições
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para
Endocrinologia ou Urologia:
• suspeita ou diagnóstico de hipogonadismo.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. tratamento em uso ou já realizado para disfunção erétil
(medicamentos utilizados com dose e posologia);
3. outros medicamentos em uso com posologia;
4. se paciente com Doença de Peyronie, apresenta
incapacidade de manter relação sexual (sim ou não);
5. se suspeita de hipogonadismo, descreva, com data, o
resultado de dois exames de testosterona total coletados em dias
diferentes;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.
6 Litíase renal

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Emergência:
• litíase renal com obstrução de trato urinário provocando
hidronefrose, sepse urinária e/ ou dor incontrolável com
tratamento otimizado na APS.
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
• cálculo ureteral maior que 10 mm; ou
• cálculo ureteral entre 4 e 10 mm que não foi eliminado
após 6 semanas de tratamento clínico (ver quadro 3 no anexo); ou
• cálculo vesical; ou
• cálculo renal sintomático (episódios recorrentes de dor,
hematúria ou infecção de trato urinário); ou
• cálculo renal assintomático maior que 10 mm.
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Nefrologia:
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• nefrolitíase recorrente com causa metabólica identifi cada
e com indicação de tratamento farmacológico que não pode ser
realizado na APS; ou
• impossibilidade de investigar etiologia dos cálculos com
exame de eletrólitos na urina de 24 horas e exames séricos.
D)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de ecografi a urinária ou raio-X, com data (para
cálculos menores ou iguais a 10 mm, são necessários dois exames,
com no mínimo 6 semanas de intervalo entre eles); 3. resultado de
exame de creatinina sérica, com data;
4. cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de
Filtração Glomerular;
5. tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal;
6. investigação de causas tratáveis de litíase renal (sim ou
não). Se sim, descrever achados nos exames séricos e de eletrólitos
da urina de 24 horas;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
7
Cistos/Doença
policística renal

a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
• cistos com alterações sugestivas de malignidade (achados
ecográfi cos como paredes espessas e irregulares, septações, calcifi
cações ou resultado de tomografi a com classifi cação de Bosniak
maior ou igual a 2F); ou
• cistos simples sintomáticos (dor lombar, hematúria
persistente, obstrução de via urinária).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Nefrologia:
• suspeita de doença policística renal (ver quadro 4, no
anexo).
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou
outro achado relevante);
2. resultado de exame de imagem (ecografi a ou tomografi
a), com data. O exame deve descrever tamanho dos cistos, número
e localização;
3. resultado de exame de creatinina sérica, com data;
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4. cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de
Filtração Glomerular;
5. resultado EQU/EAS/Urina Tipo 1, com data (se hematúria,
descreva 2 exames com intervalo mínimo 8 semanas entre eles e
resultado de hemacias dismórfi cas1 );
6. presença de história familiar para doença policística renal
(sim ou não), e parentesco com o paciente;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
8 Doença renal
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
crônica
encaminhamento para Urologia:
• hematúria persistente (confi rmada em dois exames de
EQU/EAS/Urina tipo 1, com 8 semanas de intervalo entre os
mesmos e pesquisa de hemácias dismórfi cas negativa),
independente da taxa de fi ltração glomerular; ou
• alterações que provoquem lesão ou perda da função renal
(ver quadro 5 no anexo).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Nefrologia:
• Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 30 ml/min/1,73m2
(estágios 4 e 5) (ver quadro 6, no anexo) ; ou
• proteinúria (ver quadro 7, no anexo); ou
• hematúria persistente (confi rmada em dois exames de
EQU/EAS/Urina tipo 1, com 8 semanas de intervalo entre os
mesmos e pesquisa de hemácias dismórfi cas positiva) ; ou
• alterações anatômicas que provoquem lesão ou perda de
função renal (ver quadro 5, no anexo); ou
d)

perda rápida da função renal (>5 ml/min/1,73m2 em 6
meses, com uma TFG;
e)
presença de cilindros com potencial patológico (céreos,
largos, graxos, epiteliais, hemáticos ou leucocitários).

c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se
suspeita de perda rápida de função renal, colocar dois resultados
da creatinina sérica com no mínimo seis meses de intervalo entre
eles);
2. cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de
Filtração Glomerular;
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3. resultado microalbuminúria em amostra, albuminúria em
24 horas ou relação albuminúria/creatinúria, com indicação do tipo
de exame e data;
4. resultado EQU/EAS/Urina Tipo 1 (se hematúria, descreva
2 exames com intervalo mínimo 8 semanas entre eles e resultado
de hemacias dismórfi cas1 ), com data;
5. resultado de ecografi a de vias urinárias, quando realizada,
com data;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
9
Infecção
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
urinária recorrente
encaminhamento para Urologia:
• alteração anatômica no trato urinário que provoque ITU
recorrente (três ou mais infecções urinárias no período de um ano).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Nefrologia:
• ITU recorrente mesmo com profilaxia adequada (ver
quadro 8 no anexo), após exclusão de causas anatômicas urológicas
ou ginecológicas.
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Ginecologia:
• alteração anatômica ginecológica que provoque ITU
recorrente.
d)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. número de infecções urinárias nos últimos 12 meses;
2. resultado de exame de creatinina sérica, com data;
3. cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de
Filtração Glomerular;
4. resultado de ecografia das vias urinárias, com data;
5. descrever se foi realizado profilaxia para infecção urinária
recorrente e como foi feita (medicamento, dose e posologia);
6. em mulheres, descrever se há alterações anatômicas
como cistocele, retocele ou prolapso uterino;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
10 Condiloma
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
acuminado / verrugas encaminhamento para urologia:
virais
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• homens com condiloma acuminado (verruga viral genital)
com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas ou
numerosas).
b)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para ginecologia:
• mulheres com condiloma acuminado (verruga viral genital
e perianal) com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas
ou numerosas).
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para dermatologia:
• pacientes imunossuprimidos com verrugas refratárias ao
tratamento por pelo menos 1 mês ou com progressão rápida no
número de lesões;
• pacientes com condiloma acuminado (verruga viral genital
e perianal)/ verrugas virais refratárias ao tratamento por pelo
menos 3 meses.
d)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para proctologia:
• pacientes com condiloma acuminado em topografia
anorretal com indicação de tratamento cirúrgico (lesões retais ou
lesões perianais extensas ou numerosas).
e)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. descrição da lesão (incluir localização, extensão, evolução,
toque retal (quando condiloma anorretal);
2. resultado de anti-HIV ou teste rápido para HIV, com data;
3. tratamento prévio realizado (descrever medicamentos,
duração);
4. se mulher em idade fértil, trata-se de gestante? (sim ou
não);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
Referencias

Brasil. Ministério da Saúde. Urologia[recurso eletrônico] /
Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
Edição revisada – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 24 p.: il.
(Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção
especializada; v. 6) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação
assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título.
III. Série.
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1.1.10.19 PROTOCOLO DE MEDICO DE FAMILIA
PAT
OLOGIA

PROTOCOLO

Refer
encias

1.1.10.20 PROTOCOLO DE PROCTLOGIA (NOVO)
PATOLOGIA
1 Hemorroidas
Atenção:
Pacientes
com
hemorroidas, mas que
apresentam sintomas
sugestivos
de
malignidade
(sangramento
de
características atípicas
para
hemorroidas,
emagrecimento,
anemia
ferropriva,
mudança de hábito
intestinal
recente)
devem
ser
encaminhados
ao
serviço especializado
para
investigação
precoce (ver protocolo
Suspeita de neoplasia
no
trato

PROTOCOLO
A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento:
• hemorroidas internas ou mistas que persistem
sintomáticas após tratamento conservador por 2 meses
(suplementação alimentar de fi bras e aumento de ingesta hídrica,
banho de assento, evitar uso de papel higiênico); ou • hemorroidas
internas com grau III e IV (ver quadro 1 no anexo).
B)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);
2. classifi cação das Hemorroidas (interna, externa ou mista) e
classe das hemorroidas internas (Grau I a IV);
3. tratamentos já realizados para hemorroidas (tratamento
conservador com tempo de duração e procedimentos (quando
realizado);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
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gastrointestinal
inferior).
2 Fissura Anal

A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento:
• fi ssura anal recorrente/refratária ao tratamento clínico
conservador por 2 meses; ou
• fi ssura anal com comorbidade orifi cial cirúrgica (fístula).
B)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);
2. presença de comorbidades orifi ciais com descrição, quando
presentes;
3. presença de alteração de hábito intestinal (sim ou não); 4.
tratamentos já realizados para fi ssura anal (orientações,
medicamentos e tempo de duração);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde.

3 Fístula Anal

A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento:
• caso suspeito (secreção perianal persistente, abcessos
anorretais recorrentes) ou diagnóstico de fístula anorretal.
B)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);
2. exame de imagem, quando realizado, com data;
3. presença de comorbidades relevantes (doença infl
amatória intestinal, radioterapia pélvica);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

4
Condiloma
A)Condições clínicas que indicam a necessidade de
acuminado/Verrugas
encaminhamento para Proctologia:
virais
• pacientes com condiloma acuminado em topografi a
anorretal com indicação de tratamento cirúrgico (lesões retais ou
lesões perianais extensas ou numerosas). Condições clínicas que
Atenção:É
de
indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:
boa prática investigar
outras
doenças
• pacientes imunossuprimidos com verrugas refratárias ao
sexualmente
tratamento por pelo menos 1 mês ou com progressão rápida no
transmissíveis (DSTs), número de lesões; ou
como sífi lis, HIV,
• pacientes com condiloma acuminado (verruga viral genital
hepatites B e C, em
ou perianal)/verrugas virais refratárias ao tratamento por pelo
pessoas
que
menos 3 meses.
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apresentam
condiloma anorretal.

B)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Ginecologia:
• mulheres com condiloma acuminado (verruga viral genital
e perianal) com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas
ou numerosas).
C)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Urologia:
• homens com condiloma acuminado (verruga viral genital)
com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas ou
numerosas).
D)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. descrição da lesão (incluir localização, extensão, evolução,
toque retal (quando condiloma anorretal);
2. resultado de anti-HIV ou teste rápido para HIV, com data;
3. tratamento prévio realizado (descrever medicamentos,
duração);
4. se mulher em idade fértil, trata-se de gestante? (sim ou
não);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde

5.Suspeita de
a)Condições clínicas que indicam a necessidade de
neoplasia do trato encaminhamento para colonoscopia, quando disponível na APS:
gastrointestinal
• investigação de anemia ferropriva por causa desconhecida
inferior
(homens com hemoglobina menor que 13 g/dL e mulheres que não
Atenção:
Em menstruam com hemoglobina menor que 12 g/ dL), sem outros
localidades
cujo sinais e sintomas que orientem investigação inicial; ou
acesso à colonoscopia
• sangramento persistente em trato gastrointestinal inferior
é restrito, recomendanão atribuível a doença orifi cial; ou
se indicar o exame na
• episódio de melena no qual foi excluído origem do
investigação
diagnóstica.
A sangramento no trato gastrointestinal superior;
investigação
de
• rastreamento de paciente com história familiar de câncer
anemia ferropriva por colorretal ou pólipo adenomatoso avançado1 ;
causa desconhecida
• acompanhamento de lesões pré-malignas de menor
em adultos também
potencial
neoplásico (ver quadro 2 no anexo).
requer solicitação de
endoscopia digestiva
Obs1: Quando câncer colorretal ou pólipo adenomatoso
alta para avaliação do avançado ocorreu em familiar de primeiro grau antes dos 60 anos
trato gastrointestinal ou em dois familiares de primeiro grau em qualquer idade, solicitar
superior.
colonoscopia aos 40 anos ou 10 anos antes da idade de
Rastreamento
de acometimento do familiar mais jovem. Se câncer colorretal ou
paciente com história
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familiar ou suspeita de
síndrome de Lynch2
ou
Polipose
Adenomatosa Familiar
deve ser feito em
serviço especializado
de
genética
e
gastroenterologia.

pólipo adenomatoso avançado em familiar de primeiro grau maior
que 60 anos, solicitar colonoscopia aos 50 anos.
1.Suspeita de Sindrome de Lynch - Critérios de Amsterdã II
(presença de todos os critérios):
• três ou mais familiares com neoplasias associadas a
Síndrome de Lynch (adenocarcinoma colorretal,de endométrio,de
intestino delgado ou carcinoma de células transicionais de vias
excretoras renais ureter ou pelve renal),
• um dos familiares deve ser de primeiro grau,
• dois ou mais gerações sucessivas acometidas,
• um ou mais familiares foram diagnosticados com câncer
colorretal antes dos 50 anos,
• exclusão de polipose adenomatosa familiar
b) Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Gastrologia ou Proctologia:
• pacientes com indicação de
impossibilidade de realizar o exame na APS;

colonoscopia

na

• acompanhamento de lesões pré-malignas de maior
potencial neoplásico (ver quadro 2 no anexo).
c)Condições clínicas que indicam a necessidade de
encaminhamento para Proctologia ou Cirurgia do aparelho
digestivo:
• diagnóstico de neoplasia maligna colorretal. Condições
clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para
Proctologia:
• suspeita (massa ou úlcera anal persistente) ou diagnóstico
de neoplasia maligna de canal anal; ou
• suspeita clínica/radiológica de neoplasia maligna
colorretal (quadro 3 no anexo).
Obs2: Para não atrasar o atendimento de pacientes com alta
suspeita clínica/radiológica de neoplasia maligna colorretal, optouse por indicar encaminhamento para o serviço especializado com
atuação mais resolutiva na investigação diagnóstica e tratamento.
c)Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento
deve ter:
1. sinais e sintomas (incluir exame físico abdominal e toque
retal);
2. resultado de hemograma, com data;
3. resultado de pesquisa de sangue oculto nas fezes, se
realizado, com data;
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4. exame de imagem, quando realizado, com data;
5. história familiar de câncer colorretal ou pólipo
adenomatoso avançado (sim ou não). Se sim, qual o grau de
parentesco e a idade no diagnóstico;
6 história familiar de outras neoplasias compatíveis com
Síndrome de Lynch/Câncer Colorretal Hereditário Não Poliposo
(HNPCC) (sim ou não). Se sim, quais órgãos acometidos? Gerações
sucessivas acometidas? Idade dos familiares no diagnóstico das
neoplasias e grau de parentesco;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com
Telessaúde
Referencias

1.2

Brasil. Ministério da Saúde. Proctologia [recurso eletrônico]
/ Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
– 1. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 20 p.: il.
(Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção
especializada; v. 7) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN 1.
Planejamento em saúde. 2. Equidade em saúde 3. Regulação
assistencial. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul II. Título.
III. Série.

Rotinas Operacionais para Ambulatório

1.2.1 Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório
POP
PROCEDIMEN
TO OPERACIONAL
PADRÃO

Núme

Páginas

Revisã

Data

1

ro
o

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório
Quem

Enfermeiro

Onde

Ambulatório

Quando

Segunda a Sexta das 07 às 19h
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Descriçã
o do
Procedimento

1.
Visualizar o livro de ocorrências de Enfermeiros e
Tec. De Enfermagem;
2.
Realizar a distribuição diária das Tec. de
Enfermagem e dos médicos por sala de atendimento;
3.
Verificar se os consultórios médicos estão
organizados para início dos atendimentos;
4.
Realizar o provimento de matérias, fazer a
solicitação, encaminhar para almoxarifado e farmácia;
5.
Garantir que a estrutura física e os equipamentos
do Ambulatório estejam em pleno funcionamento, conforme a
necessidade do setor e quando necessário, solicitar o serviço de
manutenção;
6.
Receber as solicitações de interconsultas dos
pacientes internados e entregar ao médico especialista no
ambulatório diariamente para que ele faça a avaliação no leito do
paciente;
7.
Receber e anexar aos prontuários os exames
laboratoriais e ECG realizados;
8.

Admitir o paciente junto com o médico, fazer
histórico de Enfermagem de admissão e junto com o Tec. de
Enfermagem puncionar acesso venoso, administrar medicações,
fazer curativo, trocar dispositivos quando necessário.
9.
Supervisionar e colaborar com os Tec. de
Enfermagem nos atendimentos ao paciente e organização das
salas;
10.
Realizar o registro no livro de ocorrências no final
do dia. Deve ser informado: funcionários presentes ou faltosos,
intercorrências, observações pertinentes e pendências a serem
solucionadas no dia seguinte;
11.
Trancar todas as salas e deixar a chave na portaria.
OBS.: O Enfermeiro do Ambulatório, além de prestar
assistência direta ao paciente, deve intermediar a relação entre
paciente, equipe médica e demais setores do Hospital, com
resolutividade.

Elabora
do por:

Aprovado por:

POP
PROCEDIMEN
TO OPERACIONAL
PADRÃO

Núme

Págin
as

Revisã

Data

ro

1

o

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório
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Quem

Tec. De Enfermagem

Onde

Ambulatório

Quando

Segunda a Sexta das 07 às 19h

Condições
Necessárias
Descrição
do Procedimento

Elaborad
o por:

1. Seguir a distribuição diária dos Tec. de Enfermagem por salas de
atendimento;
2. Receber dos funcionários da marcação os prontuários e cartões dos
pacientes já separados por especialidades e por ordem de chegada;
3. O Tec. de Enfermagem responsável pelo acolhimento deve
recepcionar todos os pacientes, verificar PA de todos a serem
atendidos e registrá-la em prontuário antes da consulta médica
(Quando PA alterada, sinalizar o médico ou enfermeira), sanar
dúvidas dos pacientes relacionadas ao atendimento ambulatorial;
4. Os Tec. de Enfermagem que estiverem auxiliando os médicos nos
consultórios devem organizar as salas antes do atendimento (verificar
se estão limpas, com material para curativos e impressos em
quantidade suficiente, pasta de CID disponível, etc.);
5. Durante as consultas deve auxiliar o médico nos procedimentos,
realizar curativos, retirar pontos, registrar todos os procedimentos
realizados, verificar se o médico preencheu devidamente as
solicitações de internamento e de cirurgia, orientar o paciente de
acordo com o encaminhamento do médico, se remarcação de
consulta direcioná-lo para a recepção ou para o Internamento, se
programada cirurgia direcioná-lo para sala do Enfermeiro;
6. Após as consultas deixar salas limpas e organizadas. Acionar o
funcionário da higienização;
7. Recolher todos os prontuários e devolvê-los ao setor de Marcação de
consultas que irá encaminhá-los para o SAME. Em cada prontuário
deve constar: Evolução médica, anotações de Enfermagem e
formulário de produção ambulatorial;
8. Realizar o provimento de matérias para o dia seguinte e informar
material necessário para reposição para enfermeira solicitar;
9. No final do dia, encaminhar os KITs de curativo usados para o CME.
10. Á partir das 18h, formar KIT’s de impressos para o dia seguinte e
organizar salas.
Aprovado por:

1.2.2 Recepção Do Paciente Para Abertura De Ficha
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.1
Emissão

UNIDADE DE SAÚDE
AMBULATÓRIO

Revisão
RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA ABERTURA DE FICHA
Executante

No Data:

Auxiliar administrativo.

Resultados esperados
Atendimento ágil e eficiente.

Recursos Necessários
Terminal de computador

Atividades
Receber o paciente;
Perguntar ao paciente qual a especialidade e / ou atendimento;
Conferir documentação e marcação a consulta / exame / procedimento;
Pedir ao paciente que sente e aguarde ser chamado pelo para a sala.
Cuidados
Ser atenciosa com o paciente.

Ações em caso de não conformidade
Se o paciente manifestar dúvidas quanto ao exame que vai realizar, solicitar que o mesmo
aguarde, pois o médico e/ou o técnico irá explicar como é o procedimento.
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante

INSTITUTO CEM

do Data:
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1.2.3 Recebimento Das Solicitações De Exames E Pequenos Procedimentos
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
UNIDADE DE SAÚDE

POP.2
Emissão

AMBULATÓRIO

Revisão
RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E PEQUENOS
PROCEDIMENTOS
Executante

No: Data:

Auxiliar administrativa.

Resultados esperados
Assegurar que as solicitações foram preenchidas devidamente.

Recursos Necessários
Guias com solicitação de exames.

Atividades
Receber a planilha de agendamento de exames e de pequenos procedimentos;
Conferir as solicitações;
Lançar no sistema todas as planilhas.
Cuidados
Guias preenchidas e assinadas pelo médico solicitante.

Ações em caso de não conformidade
Nos casos de solicitações que não estão preenchidas e assinadas corretamente,
comunicar a chefia imediata para providências.
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura
representante
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1.2.4 Checagem De Sala De Consulta / Procedimento
CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO

UNIDADE DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

POP.3

Emissão

AMBULATÓRIO

CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO

Revisão
No:

Data:

Executante
Técnico de Enfermagem.

Resultados esperados
Garantir que a sala está em perfeitas condições para a realização de consultas ou
procedimentos.

Recursos Necessários
CheckList para conferência

Atividades
Verificar mobiliário da Sala
Verificar equipamentos e insumos pertinentes à especialidade
Verificar itens de higiene e limpeza
Repor os consumíveis
Remover itens descartados
Cuidados
Nunca chamar o paciente sem antes verificar a sala;
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Ações em caso de não conformidade
Qualquer problema que surja comunicar à enfermeira chefe da unidade para que tome as
ações corretivas necessárias

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação:

Assinatura
representante
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do Data:
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assistência universal e gratuita à
população, conforme Chamamento
Público nº 05/2019.

Posse
2019
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1. INTRODUÇÃO
Com vista à valorização dos usuários SUS e na promoção da qualidade nos processos
realizados, são propostas ações de (i) melhoria da organização interna (ii) conscientização e
envolvimento de todos os colaboradores (iii) aumento da satisfação e confiança dos usuários
(iv) melhoria da imagem diante da comunidade e (v) aumento da produtividade, aplicando-se
ferramentas administrativas e instrumentos de comunicação interna para facilitar o
desempenho da gestão e o alcance dos objetivos da qualidade.
A qualidade é o elemento fundamental no processo de atendimento das expectativas das
pessoas, em especial os usuários dos serviços da saúde. Toda instituição hospitalar, dada a sua
missão essencial em favor do ser humano, deve preocupar-se com a melhoria permanente da
qualidade da gestão e assistência, buscando uma integração harmônica das áreas médicas,
tecnológicas, administrativas, econômica, assistencial, além das áreas de docência e pesquisa.
Todas essas ações devem ter como meta fundamental a adequada atenção ao paciente.
Todo o incremento da eficiência e eficácia nos processos de gestão e assistência hospitalar
somente tem sentido se estiver a serviço de uma atenção melhor e mais humanizada.
Da melhoria na atenção proposta pelo Instituto CEM, fazem parte o respeito e valorização
ao paciente e ao colaborador, a humanização do atendimento. a adoção de medidas que visem
atender às crescentes exigências e necessidade da população. Verifica-se a necessidade de
novos estilos e práticas de gestão. Mais condizentes e compatíveis com a realidade atual e que
possa atender adequadamente às necessidades dos usuários e colaboradores da saúde.
A velocidade das mudanças experimentadas pela sociedade, com reflexos claramente
perceptíveis nas organizações, culminou com a adoção de princípios de Administração Flexível
que pode ser compreendida como “o processo de gestão que leva a empresa a adquirir
sensibilidade e capacidade de resposta, no curto prazo, para as alterações no ambiente
externo”.

2. APRESENTAÇÃO Do Instituto Cem
O INSTITUTO CEM , é uma Organização Social de Saúde, com foco de atuação na área de
saúde e que trabalha em parceria com os Municípios, priorizando a consolidação do Sistema
Único de Saúde.
É uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de março de 2010,
inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de Goiás, Av. Dep. Jamel
Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia - GO.
1) MISSÃO:
Promover a qualidade e introduzir a inteligência emocional dentro da Gestão Pública
nas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Educação e Psico-Social, além de fornecer um
atendimento humanizado à população e incentivar os profissionais que nelas trabalham.
2) VISÃO:
Ser reconhecido pela sociedade como Organização Social que busca a melhoria na
Gestão Pública através de técnicas conhecidas do setor privado.
3) VALORES:
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• Humanização
• Respeito pelo trabalho em equipe
• Compromisso com a ética e a moral
• Comprometimento com o bem estar e a saúde
• Respeito à individualidade e suas necessidades
• Transparência no exercício
• Responsabilidade social e pública
• Assertividade da gestão do setor privado no setor público.
4) Dados Do Instituto CEM
Proponente: INSTITUTO CEM
CNPJ: 12.053.184/0001-37,
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia - GO
Fone: (62) 3922-5225
Email: presidente@institutocem.org.br
Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome: Jeziel Barbosa Ferreira
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário
JEZIEL BARBOSA FERREIRA
RG 1625936 SSP/GO
CPF: 486.308.411-91, r
Endereço: Rua S5, nº 440, apto 301 – Ed. Beneville, Setor Bela Vista, CEP 74823460, Goiânia/GO.

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 01241
Conta Corrente: 2719-5 – Operação 003

3. PROPOSTA MODELO GERENCIAL PARA POLICLÍNICA REGIONAL –
UNIDADE POSSE
3.1

Conteito da Implantação da Policlínica Regional
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Historicamente, os diferentes modelos da Administração Pública vêm a cada dia
reformulando e adequando a gestão pública nos diferentes estados brasileiros os quais
inicialmente tendiam a seguir os modelos de reformas empreendidas no âmbito federal.
Entretanto nas últimas décadas os governos e os modelos de políticas exigidas pela sociedade em
geral veem adiantando primordialmente e, adequando-se nas realidades mercadológicas do
mundo moderno. Esse padrão geral inicial existia desde os anos do Estado Novo (décadas de 1930
e 1940), com a criação dos Departamentos de Administração do Serviço Público no nível federal
e depois no nível estadual, até o final do século XX, com o Plano Gerencial de Reforma do Estado
da década de 1990.
Nos últimos anos, novos padrões surgiram, sem ligação direta com iniciativas federais,
revelando as capacidades e abordagens inovadoras da esfera governamental, voltados para
implementações de um bom modelo de governança corporativa e participativa. (Revista Gestão
Pública do estado do Pernambuco, maio/2017).
O modelo de Gestão Administração Pública burocrática, que restringe as ações dos sujeitos
públicos, segue uma hierarquia e regulamento rígidos, e a uma rotina inflexível. Com uma
abrangente de classe dos burocratas, grandes influências ou prestígios de estrutura complexa de
departamentos na administração da coisa pública. Neste modelo as diferenças são claramente
observadas entre o público e o privado, o político e o administrador público. Isto levou ao
surgimento de burocracias públicas compostas por administradores profissionais com
recrutamento e treinamento específicos. O relacionamento entre estas pessoas e os políticos
devia ser marcado pela neutralidade e a impessoalidade dos primeiros, fato esse não observado
nesta modelo gestão burocrática.
Partindo deste pressuposto o Estado de Goiás avança na implantação de modelo de gestão
que oportuniza uma “nova saúde Pública”, baseada em um dos eixos básicos da promoção de
saúde, que é o fortalecimento e efetivação da autonomia do sujeito e dos grupos sociais,
assumindo a responsabilidade Estatal do cuidado com a saúde com a proposta de agilizar o
diagnóstico e tratamento dos pacientes, desafogando os hospitais gerais que podem se dedicar
ao atendimento de urgência e emergências e a realização de cirurgias mais complexas, é que por
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES, nós teremos do Despacho Governamental nº
303/2019 (v. 8472624), devidamente publicado no Diário Oficial nº 23.111 (v. 8472657), torna
público, para conhecimento dos interessados o chamamento público nº 04/2019, tipo melhor
técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão
objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde,
em regime de 12 horas/dia, na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, que é uma unidade de
alta resolutividade que oferece consultas com especialistas, exames e, a pequenas cirurgias em
único local, localizado à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com terras da
Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse - Goiás, CEP: 73900-000, por um período
de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial,
podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital
regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente, à Lei Federal nº
8.666/1993 e suas alterações
A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, tem caráter regionalizado, definido após
avaliação técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde,
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proporcionando, assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de
forma próxima e acessível ao cidadão, por meio de prestação de um conjunto de serviços que
garantam uma intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a
oferta de serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde
que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não
precisam de internaçãa Policlínicaar ou atendimento de urgência.
E, assim, o Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada
em 05 de março de 2010, inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de
Goiás, Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia – GO, se denomina apto a
apresentar esta proposta técnica, por entender que este Projeto Técnico, pontualmente propõe
um modelo de Gestão Participativa ao Estado, esta concessão dos serviços de saúde da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, visa finalidades e fidedignidades próprias as serem
implementadas e operacionalizadas, conjuntamente, com aplicação das melhores práticas de
gestão, buscando padrões de excelências.
Este modelo de Gestão Pública unindo a uma Gestão Estadual Empreendedora - GEE,
(grifo nosso), possui alternativas, significativamente, importantes para contribuir para a
melhora da atual Administração Pública no cumprimento de metas e resultados que visam:
I. Motivar e valorizar a ética no serviço público e desenvolver habilidades gerenciais no
intuito de melhorar a produtividade, qualidade, inovação dentre outros fatores que contribuem
para a melhoria da Administração Pública.
II.
Estabelecer maior autonomia às agências governamentais, bem como o
conceito de planejamento estratégico e descentralização política apoiada no poder de decisão
do cidadão.

3.2

Justificativa

A constituição de uma rede de serviços organizada de forma regionalizada e hierarquizada,
permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de cada área,
favorecendo a realização de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores e
educação em saúde, além do acesso ao conjunto das ações de atenção ambulatorial e hospitalar
em todos os níveis de complexidade pressupõe a lógica de organização do Sistema Único de
Saúde (SUS).
O acesso a esta rede pela população deve se dar por meio dos serviços de nível primário
de atenção, que precisam estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que
demandam serviços de saúde. Os que não forem resolvidos neste nível deverão ser referenciados
para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares.
Segundo Chiorodos Reis & Scaff, 1998, pode-se compreender o sistema de saúde a partir
de distintas lógicas organizacionais. A engenharia organizacional do sistema mais difundida
equivale à pirâmide clássica (Figura 1), em que o modelo de hierarquização e regionalização do
SUS foi originalmente concebido.
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Da mesma forma Mendes (2001), outros modelos técnico assistenciais em saúde,
entretanto, permitem concebê-lo como uma rede horizontal interligada por pontos de atenção à
saúde; como um círculo, com múltiplas e qualificadas portas de entrada que possam privilegiar o
acolhimento e a garantia de acesso de cada pessoa ao tipo de atendimento mais adequado ao
seu caso, como propõe Cecílio (1997); ou ainda como linhas de produção de cuidado,
estruturadas a partir de projetos terapêuticos, conforme disposto na Figura 2 (Franco &
Magalhães Junior, 2003).

Essa última perspectiva toma como possível constituir o campo da atenção especializada
como parte de um sistema de cuidados integrais, cumprindo o objetivo de garantir a retaguarda
técnica, assumindo a responsabilidade pelos usuários, cujo processo de diagnóstico e tratamento
fundamenta-se num vínculo principal com a rede básica, que deve ser preservado. Propõe-se,
assim, inverter a lógica dominante nos serviços especializados, modificando a escassa
responsabilidade em relação ao processo saúde-doença, a falta de vínculo com o paciente e as
relações burocráticas com os demais serviços (Mesquita & Silveira, 1996).
Muito embora os autores citem algumas propostas de mudança para o modelo atual de
assistência na linha do cuidado, isso, entretanto, não é tarefa fácil, pois se observa na prática o
quanto é difícil romper com o modelo hegemônico e redirecionar o enfoque, ainda
hospitalocêntrico, para a consecução de um sistema ‘redebasicocêntrico’, ou melhor, centrado
nas necessidades dos sujeitos/usuários individuais e coletivos.
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Historicamente, a rede básica tendeu a manter os padrões técnicos assistenciais típicos do
modelo médico-sanitário ou assumiu a responsabilidade, como porta de entrada do sistema, de
promover a triagem dos problemas de saúde e reordenar a demanda por serviços de assistência
médica especializada (pública e privada) ambulatorial, hospitalar e para procedimentos auxiliares
de diagnose e terapia. Desta forma, desenvolveu um comportamento assistencial peculiar,
assimilando péssimo padrão de assistência médica, empobrecedor da clínica e reafirmador da
abordagem meramente voltada para a doença (dissociando o usuário de sua dimensão coletiva),
caracterizada por um tipo de atenção ‘queixa/conduta’ (Gonçalves, 1994).
Segundo Merhy (1997), os serviços de atenção especializada são espaços de saber-fazeres
profissionais, onde se concretiza o encontro das tecnologias leves e leves duras ofertadas sobre
a infraestrutura tecnológica dura.
Para entender a rede de serviços de atenção especializada como um território estratégico
de intervenção do sistema de saúde deve-se reconhecer que é a atenção básica que tem
redefinido os papéis da atenção secundária e terciária.
Enquanto a rede de serviços de atenção básica deve ser extremamente capilarizada com
unidades de pequeno porte, distribuídas o mais próximo possível de onde os usuários vivem e
trabalham, tendo, portanto, como sua principal característica a descentralização e a atenção,
garantindo a escala adequada entre economia e escala para assegurar tanto uma boa relação
custo/benefício quanto à qualidade da atenção a ser prestada.
Os limites entre a atenção especializada e a atenção básica, entretanto, não são precisos,
mesmo porque a abrangência da atenção básica depende de definições políticas, adotadas em
função das circunstâncias sociais e econômicas conjunturais. A circunscrição das áreas de
responsabilidade de uma e de outra se dá, atualmente, de forma muito heterogênea,
determinada por diferentes lógicas.
Deve-se destacar que a oferta de serviços ambulatoriais especializados na área privada
segue características distintas, não respeitando as mesmas lógicas de organização do SUS. Nos
grandes centros urbanos e nas áreas onde se concentram os cerca de quarenta milhões de
beneficiários dos planos de saúde, há uma ‘superoferta’ de serviços especializados, dispostos em
consultórios, clínicas e hospitais – a chamada ‘rede prestadora’ da área privada e da saúde
suplementar, que atua em regime de forte concorrência e que passa a enfrentar, também, a
implementação de sistemas de regulação por parte das operadoras, preocupadas com a
ampliação dos custos e a auto geração de demanda por parte dos prestadores.
A precária integração entre os serviços de saúde aparece como uma característica presente
na maioria dos sistemas de saúde das Américas por várias décadas, levando à fragmentação e
duplicação de serviços. Estudos da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização
Mundial da Saúde (Opas/OMS) têm evidenciado que tal insuficiência vem levando à perda intensa
na qualidade e efetividade da rede assistencial, crescendo de forma desnecessária os custos da
atenção à saúde, ampliando as desigualdades no acesso e gerando grande ineficiência do sistema
como um todo.
De uma maneira geral, o campo da média complexidade vem sendo compreendido, no
âmbito do SUS, tão somente como locus de produção dos serviços de apoio diagnóstico e
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terapêutico de atenção especializada de menor complexidade tecnológica ou, mais
restritivamente ainda, pelos procedimentos especializados de menor valor financeiro incluídos
nas tabelas do SUS (SIA e SIH).
Em relação ao seu papel e poder organizativo, a média complexidade tem sido,
historicamente, definida por exclusão, representando as ações que transcendem àquelas da
atenção básica e as que ainda não se configuram como alta complexidade. Na verdade, a média
complexidade ambulatorial é composta por um conjunto de ações e serviços que visam a atender
aos principais problemas de saúde e agravos da população, cujo nível de complexidade da prática
clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico que implicam o uso mais intenso para alcançar
algum grau de economia de escala, o que acarreta não serem realizados em todos os municípios
do país, em grande parte muito pequenos.
No Brasil, a oferta de serviços de média complexidade constitui-se em um dos maiores
pontos de estrangulamento do sistema e tem sido organizada e financiada, historicamente, com
base na lógica de oferta de procedimentos, desconsiderando as necessidades e o perfil
epidemiológico da população. Desta forma, a demanda termina sendo condicionada pelo padrão
de oferta existente. Há ainda uma baixa capacidade de regulação sobre a oferta e enorme
dificuldade na aquisição de serviços em função da defasagem dos valores pagos pelo SUS.
Assim, os serviços de média complexidade, em geral, se caracterizam pela dificuldade de
acesso e baixa resolutividade, superposição de oferta de serviços nas redes ambulatorial e
hospitalar, concentração em locais de alta densidade populacional e baixo grau de integração
entre as ações dos diferentes níveis ou graus de complexidade da assistência. Os efeitos do
estrangulamento da oferta da atenção ambulatorial de média complexidade em todo o país
forçaram, de certa forma, uma ampliação da demanda para a alta complexidade, com graves
prejuízos à população e repercussões nos custos do sistema.
A partir da definição de um elenco de procedimentos ambulatoriais (em sua maioria) de
alto custo, estruturou-se uma rede de serviços com crescente inclusão de novas tecnologias, com
tabela de valores diferenciados (próximas dos valores de mercado) e com padrão de oferta
profundamente assimétrico do ponto de vista da distribuição regional.
A oferta de serviços de alta complexidade do SUS caracteriza-se pelo predomínio do setor
privado contratado e dos hospitais universitários, sendo a lógica de organização também baseada
na oferta e não na necessidade epidemiológica, com credenciamento de serviços pelo SUS
realizados sem parâmetros de base populacional, resultando em uma concentração relativa nas
grandes cidades, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, propiciando, por um lado, distorções
na prática médica e, por outro, extensas regiões sem cobertura assistencial (Gráfico 1).
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O ponto sensível, a face mais perceptível dos problemas identificados pelos brasileiros no
que diz respeito à saúde é a fila de espera e o tempo para marcação de consultas médicas
especializadas. Na prática, é esta a percepção que a população brasileira acaba formando do SUS,
muito embora tenha que se levar em conta que aqueles que não o utilizam acabam formando
juízo de valor menos favorável do que os que efetivamente fazem uso do sistema de saúde, como
demonstra a pesquisa nacional “A Saúde na Opinião dos Brasileiros”, realizada por encomenda
do CONASS em 2003. O grau de satisfação (alta e muito alta) com os serviços de atenção
especializada varia de acordo com o grau de complexidade, com variações regionais, numa escala
de 61,6% para as consultas especializadas, 63,5% para exames laboratoriais, 67,3% para
radiologia e ultra sonografia, 71,8% para as internações hospitalares, 80% para os serviços de
cirurgia e 80,9% para os serviços de alta complexidade (Conass, 2003).
A área de atendimento especializado, principalmente de média complexidade, como
mencionado, constitui-se em um dos pontos de estrangulamento, com déficits no padrão de
oferta que resultam em demanda reprimida, filas e longo tempo de espera ou a não garantia de
acesso e oportunidade de utilização dos serviços necessários.
A atenção especializada é um campo caracterizado pela enorme autonomia do processo
de trabalho, mas que sem regulação (do cuidado e da sua organização) acabam por
desresponsabilizar os serviços (e seus profissionais) pelo cuidado com os usuários.
Em 2005, a produção ambulatorial especializada pelo SUS superou pela primeira vez a
marca de um bilhão de procedimentos, aumentando a oferta em mais 76,6% nos últimos cinco
anos, se compararmos com a produção de 2000. Esta ampliação foi igual a 43,5% para os
procedimentos de média complexidade e de 267% para os de alta complexidade (SIA/SUS, 2005)
tabela abaixo:
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A produção de serviços de média e alta complexidade ainda é uma atribuição
predominantemente estadual. No Gráfico 2, que identifica o tipo de gestão, observa-se em 2002
que 46,3% da oferta de média complexidade ambulatorial estava sob gestão municipal,
aumentando para 52,3% em 2005. Já na alta complexidade ambulatorial, a produção sob gestão
municipal, apesar de ter aumentado em números absolutos (passando de 14.117.640
procedimentos em 2002 para 22.959.521 em 2005), reduziu proporcionalmente, caindo de 10,2%
em 2002 para 7,1% em 2005.
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Na Tabela 2, observa-se a distribuição proporcional dos procedimentos ambulatoriais
especializados realizados pelo SUS de acordo com o tipo de prestador no ano de 2005. Verificase que 72,4% desta oferta é feita por serviços públicos, sendo 64,5% na média complexidade.
Excluindo os medicamentos excepcionais, observa-se, ainda assim, o predomínio da oferta
pública: 62,9% do total de média e alta complexidade. Contudo, ao tratar a alta complexidade
isoladamente (sem os medicamentos excepcionais), percebe-se que 41,9% destes procedimentos
foram feitos por prestadores públicos contra 58,1% por privados (21,6% realizados por
prestadores privados lucrativos e 36,6% por não lucrativos).
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Historicamente, privilegiou-se no Brasil o setor privado na expansão dos serviços de
atenção especializada, em particular os de alta complexidade. Os interesses privados acabam
determinando o padrão de oferta para o sistema, pois, de uma maneira geral, os serviços públicos
não possuem capacidade física instalada suficiente para suprir as necessidades de atenção
especializada dos usuários do SUS.
A oferta de procedimentos especializados ambulatoriais apresenta grande desigualdade
regional com distribuição proporcional diferente da observada para a população: Norte, 7,98%;
Nordeste, 27,70%; sudeste, 42,61%; Sul, 14,64%; Centro-Oeste, 7,07% (dados de 2005).
Em 2005, na média complexidade, 51,3% destes procedimentos foram realizados na região
Sudeste; 23,1%, no Nordeste; 11,9%, no Sul; 6,9%, no Norte; 6,6%, no Centro-Oeste. Na alta
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complexidade, as diferenças se aprofundam: 56,7% dos procedimentos foram produzidos no
Sudeste; 18,4%, no Nordeste; 14,9%, no Sul; 7,3%, no Centro-Oeste; apenas 2,6% na região
Norte, que comporta quase 8% da população do país. Para os procedimentos de busca de órgãos
para transplantes, a produção da região Sudeste chega a 63,6% do total realizado pelo SUS em
todo o país.
Tabela 3 - Distribuição numérica dos procedimentos ambulatoriais especializados
realizados pelo SUS por região no ano de 2005.

A média complexidade tornou-se um dos principais ‘gargalos’ do SUS, em parte pela forte
expansão da atenção básica nos últimos anos, gerando intenso aumento da demanda por SADT
e procedimentos especializados como necessidade identificada a partir da atenção básica; por
outra parte, por representar – ainda em muitas situações – a porta de entrada real do usuário no
sistema e também pela existência de um conjunto de inovações tecnológicas em saúde que
excede a capacidade de oferta atual do SUS. Neste estrangulamento, destacam-se as consultas
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médicas especializadas e os procedimentos de patologia clínica e diagnóstico por imagem
(principalmente radiologia e ultra sonografia). Contudo, existem evidências de que, em muitas
regiões, este déficit não existiria (ou não seria tão intenso) se fossem adotados protocolos
assistenciais e ações de regulação, evitando a solicitação desnecessária e abusiva de
determinados procedimentos (o que é particularmente relevante no caso da patologia clínica).
Relacionando o número de consultas médicas especializadas com o número de solicitações
de procedimentos de patologia clínica por estado, observa-se que, além de a produção destes
procedimentos se encontram acima dos parâmetros estabelecidos (portaria n. 1.101/02, do
Ministério da Saúde), existem profundas diferenças no padrão de oferta entres os diversos
estados. Outra grande desigualdade é evidenciada na distribuição dos equipamentos de Raios X
e de ultra sonografia, com vários estados possuindo capacidade instalada insuficiente,
considerando os parâmetros de necessidade (Gráfico 3).

Os sistemas de referência ainda são insuficientemente organizados e os fluxos, pouco
regulados. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 2005, identificou a operação de
apenas 69 Centrais de Marcação de Consultas e Procedimentos Ambulatoriais Especializados,
sendo uma no Norte, vinte no Nordeste, 41 no Sudeste, cinco no Sul e duas no Centro Oeste.
Todavia, em 1996, havia apenas uma central no país. A baixa regulação pode ser evidenciada de
forma gritante em determinados procedimentos, como é o caso da ressonância magnética. No
primeiro semestre de 2005, foi realizado pelo SUS em todo o Brasil 0,51 procedimento deste tipo
para cada mil habitantes. Esta distribuição teve valores menores que 0,1 em Goiás e no Mato
Grosso do Sul, iguais a 0,1 no Rio de Janeiro, no Paraná e na Paraíba, com os maiores valores para
Roraima (4,51– nove vezes maior que o valor médio nacional), Distrito Federal (3,32) e Amazonas
(2,89), conforme apresentado no Gráfico 4.
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Portando o Estado de Goiás mais uma vez inova na assistência e adota um modelo de
gestão que atenda às necessidades da população do Estado de Goiás, melhorando o atual
sistema, tornando mais céleres os processos de prestação de serviços, reduzindo a demanda
reprimida e melhorando a qualidade dos serviços ofertados geridos por seleção de Instituição
que irá gerir a Unidade de caráter técnico-administrativo-gerencial inovador e imparcial, face ao
ineditismo da ação no Estado de Goiás assegurando o alcance dos objetivos: Qualidade na
execução dos serviços de saúde e atendimento à população; Melhorar o serviço ofertado ao
usuário SUS com assistência humanizada; Implantar um modelo de gerência voltado para
resultados; Apoiar as necessidades dos serviços de Atenção Básica de Saúde, com oferta de
consultas de especialidades médicas, serviços de diagnóstico e cirurgias ambulatoriais, em
regime de hospital dia ou não; Evitar o êxodo do usuário para outros centros urbanos em busca
de serviços da assistência à saúde de melhor qualidade, evitando complicações do quadro clínico
e o desconforto do deslocamento dos usuários; Aperfeiçoar a universalidade da atenção à saúde
garantindo qualidade nas ações de saúde de atenção básica, de modo oferecer serviços
resolutivos para a maioria das necessidades de saúde da população, assim reduzindo a procura
por atendimentos de urgência em atendimentos de pronto-atendimento (UPA) ou hospitais;
Garantir a equidade na atenção criando mecanismos de acesso para serviços e ações de saúde
integrais (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação); Busca da eficiência,
eficácia e efetividade na formulação do novo modelo de gestão na saúde a ser adotado no Estado
de Goiás obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS, atendendo às políticas públicas definidas
para a regionalização da saúde, buscando atender os pacientes oriundos da demanda
referenciada conforme pactuação com a Central de Regulação, preservando a missão da
Secretaria Estadual de Saúde.
Utilizando como referência o Plano Estadual de saúde de Goiás, no período de 2016 a 2019,
que tem a finalidade orientar a Gestão do SUS no Estado com base no diagnóstico situacional dos
principais problemas do setor, transitando nos três níveis de Atenção: Primária, Secundária e
Terciária; analisando os pontos mais críticos apresentados no Mapa da Saúde do Estado, tendo
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como eixo norteador os princípios do SUS, da equidade, integralidade, da garantia do acesso e da
regionalização.
Quanto à situação demográfica o Estado de Goiás situa-se na Região Centro-Oeste do País,
ocupando uma área de 340.086 km². Sétimo estado em extensão territorial, Goiás tem posição
geográfica privilegiada. Limita-se ao norte com o Estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com o Mato Grosso. Possui 246
municípios e uma população estimada em 2015, segundo o IBGE, de 6.610.681 habitantes ante
6.003.788 habitantes em 2010, um incremento de aproximadamente 10,11%. Além da capital,
estão entre as cidades mais populosas do estado e com mais de 100.000 habitantes: Aparecida
de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Trindade,
Formosa, Novo Gama, Itumbiara e Senador Canedo.
A densidade demográfica é de 17,6 habitantes por km². O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) Estadual é de 0,8, ocupando o 9° lugar no ranking nacional e o analfabetismo
atingem 8,6% da população. A composição étnica da população goiana é a seguinte: Pardos:
50,9%. Brancos: 43,6%. Negros: 5,3% Indígenas: 0,2%.
No Estado, mais de 90% residem na área urbana (a taxa média brasileira é de 84%). Isso
faz com que Goiás ocupe a 4ª posição no ranking de urbanização perdendo somente para os
grandes centros urbanos do país. A taxa média de crescimento populacional do Estado entre os
anos 2010 e 2012 foi de 1,25%. As mudanças demográficas observadas nos últimos anos, como
o aumento da expectativa de vida e a queda do número de nascimentos, apontam para o
aumento do número de idosos, o que tende a ampliar as demandas por saúde.
O estudo denominado “Análise sócio espacial dos idosos em Goiás”, realizado pelo
Instituto “Mauro Borges” (IMB), ligado à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento,
demonstra que a população idosa (a partir de 65 anos) em Goiás, é de 375.788, sendo 178.699
homens e 197.089 mulheres. As projeções para o ano de 2030 são que esta população chegará a
880.724, sendo 395.403 homens e 485.321 mulheres. Os números servem de referência com
vistas à formulação de políticas públicas para este segmento da população, destacando a
preocupação com a assistência às pessoas idosas e suas comorbidades.
A distribuição da população idosa no estado de Goiás concentra-se, em sua maioria, nas
Regiões: Sul, Oeste I, Oeste II e São Patrício I, apresentando um percentual acima de 12% do total
da população de cada região. (figura-1)
Figura 1- Proporção da população idosa do Estado de Goiás, por região, 2012.
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Segundo o IBGE as cidades de Goiás se apresentam da seguinte forma: Aguas Fria de Goiás
apresentou um crescimento populacional, nestes últimos 8 anos de 11,1%, o que demonstra a
necessidade de ampliação dos serviços públicos. Outro dado que nos chama atenção está nos
44,4% de pessoas que ganham menos que ½ salário mínimo de um universo médio de 1,6 salários,
portanto, dependente na integra de serviços de saúde pública. A economia do município depende
91,9% de rendas externas fator preocupante da condição da oferta de serviços públicos.
Demonstra, também, uma insuficiência na qualidade de serviços ambientais como o
esgotamento sanitário que se apresenta com 0,9% e assim resulta em um índice alto de
mortalidade infantil 18,18% e, como consequência do esgotamento sanitário insipiente
internações por diarreia representam 02% /1000 hab, acima do preconizado pela OMS, contanto
com 3 estabelecimentos de saúde do SUS. A educação que é um espaço de prevenção dos agravos
de saúde demonstra um percentual de descontinuidade do processo quando, somente, 20% dos
alunos ingressantes no ensino fundamental se matriculam no ensino médio.

Água Fria de Goiás

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 17

Proposta Policlínica Regional - Posse

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 18

Proposta Policlínica Regional - Posse

A cidade de Águas lindas de Goiás, demonstra um crescimento de 76% nos últimos 8 anos,
com média salário de 1,5 salários e 35.4% da população vivendo com ½ salario mínimo. Não foram
encontrados dados acerca das receitas externas, mas possui um PIB de R$ 8.248,15. Na educação
18,8% dos ingressantes no ensino fundamental não se matriculam no ensino médio, acarretando
aí dificuldades no processo de cuidado com a prevenção de saúde como um todo. No aspecto do
esgoto sanitário somente 19% de cobertura e, um índice de 18,19 óbito /1000 nascidos vivos e
04/1000 internações por diarreia embora conte com 20 estabelecimentos de assistência ao SUS.

Águas Lindas de Goiás
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A cidade de Alto Paraiso, com uma população de 7.558 mil/hab, segundo IBGE de 2018 de
crescimento nestes últimos 8 anos de 10,9%. Apresenta uma média salarial de 1,7 salários, com
18,5% da população ocupada. Possui uma eeconomia voltada em 79,2% oriunda da fonte
externa. Na educação 23% dos ingressando no ensino fundamental matriculam-se no ensino
médio, fator esse predisposto a dificuldades no processo de cuidado preventivo com a saúde.
Outro fator é o de 45,8% de esgotamento sanitário e como consequência na saúde 0,1 internação
/1000 hab e, ainda, 22,22 óbitos/1000 nascidos vivos contanto com 5 estabelecimentos de saúde
do SUS.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 20

Proposta Policlínica Regional - Posse

Alto Paraíso
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Com uma população de 8.614 e um crescimento de 6,5% nos últimos 8 anos segundo o
IBGE, Alvorada do Norte, apresenta uma população com media salário de 1,8/salário mínimo e
10,4% de ocupação profissional. Outro aspecto importante e a receita que 88,9% oriunda de
fonte externa. Na escolaridade o município tem, somente, 27,5% de ingressantes no ensino
médio. Demonstrando as fragilidades no cuidado com a prevenção de agravos em saúde e, esta
apresenta 7,46 óbitos/1000 nascidos vivos; 3.4/1000 hab com internações por diarreia e conta
com 4 estabelecimentos de saúde do SUS além de uma rede de saneamento de 22,8% de
cobertura.

Alvorada do Norte
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Buritinópolis em 2018 segundo IBGE possui uma população de 3.302 hab, e teve neste
último levantamento declínio no crescimento de 0,5%, sua média salarial está em 1,4 salários
mínimos em média, com 9,3% de mão de obra ocupada; com 92,6% de receitas por fontes
externas; na educação apenas 22% concluintes do ensino fundamental dão continuidade ao
ensino médio, mais um agravo no cuidado preventivo da saúde. A saúde sanitária o município
tem 14,1% de cobertura, destacamos os sintomas de diarreia 0,3/1000 hab. E possui apenas 1
estabelecimento de saúde do SUS.
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Buritinópolis
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Cabeceiras possui uma população de 7.939 hab. Teve um estimativa de crescimento
segundo o IBGE de 0,9% nos últimos 8 anos, não apresenta índice de outras receitas além da
interna, salário médio de 1,8 salários mínimos com 9,2% de população ocupada
profissionalmente. Na educação 28,6% dos alunos não ingressam no ensino médio dificultando a
processo de prevenção de agravos em saúde, possui 22,8% de esgotamento sanitário e
consequências de diarreias na população não notificadas e óbitos por nascidos vivos representa
42,2/1000 com suporte de 3 estabelecimentos de saúde do SUS

Cabeceiras
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Em Campos Belos de Goiás, a população de 19,764 apresentou um crescimento nestes 8
anos de 0,5%, tem salário médio em 1,8 salários mínimos, com 12,3% de taxa de ocupação
profissional e sua receita representa 83.2% oriunda de fonte externa. Na educação 24,1% dos
alunos não ingressam no ensino médio, fator de vulnerabilidade na prevenção de agravos na
saúde. Tem cobertura de 51,1% de esgoto sanitário e 14,58 /1000 de óbitos por nascidos vivos e
04/1000 de diarreias por internação, contém 8 estabelecimentos de saúde SUS.

Campos Belos de Goiás
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Com uma população estimada de 9.693 hab, a cidade de Cavalacante, tem taxa de
população ocupada em 8,6% e renda percapita média de 2,1 salários mínimos e 48% com renda
média de ½ salario juntando a isso 90,6% de renda de fonte externa, na saúde conta com
4estabelecimentos de saúde do SUS e sua taxa de mortalidade infantil está em 8,13/1000
nascidos vivos e 05/1000 com internações por diarreia fruto de 15% de esgotamento sanitário,
na educação somente 19% dos ingressantes no ensino fundamental não matriculam no ensino
médio dificultando assim atitudes que permitam fazer uma prevenção dos agravos na saúde.

Cavalcante
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O município da Cidade Ocidental está com 68,8% de receitas oriundas de fontes externas,
com uma renda percapta média de 2,1 salários mínimos e 7,2% de taxa de ocupação, na saúde
contas com 16 estabelecimentos de saúde do SUS e mesmo assim com 20,29/1000 óbitos de
nascidos vivos, com 0,3 internações por diarreias e 55,4% de cobertura de esgotamento sanitário
e ainda uma população que demonstrou crescimento de 12,4% neste últimos 8 anos. Porém na
educação destaca-se o baixo índice de ingressantes no ensino médio 20%.

Cidade Ocidental
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Com uma população estimada de 57.759 hab e um crescimento de 12% nos últimos 8 anos
a cidade de Cristalina conta 17,3% de ocupação profissional, com renda salarial de 2,1 salários
mínimos fonte de receita na casa de 76.3% de renda externa, na saúde com cobertura de 41,7%
de esgotamento sanitário, conta ainda com 13 estabelecimentos de saúde do SUS, e taxa de
mortalidade infantil de 10,6/1000 nascidos vivos e 0,2/1000 de internação por diarreia, na
educação somente 21,4% ingressam no ensino médio.

Cristalina
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A cidade de Damianópolis demonstra um crescimento abaixo da média goiana, ou seja,
0,69% nos últimos 8 anos segundo o IBGE, com 1,4 salários mínimos como renda média de uma
população ocupada em 6%, fonte de 93% de renda externa. Na saúde conta com 2
estabelecimento de saúde SUS, não tem indicador registrado de óbitos por 1000 nascidos vivos
e 9,1/1000 por internação fruto de diarreia e, somente, 12,3% de cobertura de esgoto sanitário.
Na educação 35% matricularam no ensino médio agravando assim a prevenção de agravos na
saúde por desinformação.

Damianópolis
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Com uma população crescente de 0,2% nos últimos 8 anos a cidade de Divinópolis de
Goiás tem como renda média da 1,8 salários mínimos e renda oriunda em 82,7% de renda externa
com uma população ocupada representando 7%. Na saúde conta com 5 estabelecimento do SUS
e taxa de mortalidade infantil na casa dos 22,73/1000 nascidos vivos e 4,4/1000 internações por
diarreia, fatores esses oriundos dos somente 4,5% de cobertura de esgoto. Na educação 13,5%
conseguem matricular no ensino médio, tornando assim vulneráveis ações de prevenção de
agravos na saúde da população.

Divinópolis
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A cidade de Flores de Goiás apresentou no ultimo senso do IBGE um crescimento estimado
de 33,4% nos últimos 8 anos e possui um renda média de 1,8 salários de uma população ocupada
de 4,7% oriundas de fonte de renda não especificadas, na educação mais uma vez observa-se que
somente 21,4% dos alunos ingressam no ensino médio e a saúde por usa vez está com taxa de
43,48/1000 óbitos por nascidos vivos e 0,7/1000 internações por diarreia , tem cobertura de
esgoto sanitário de 21,1% e com 6 estabelecimentos de saúde SUS.

Flores de Goiás
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Observa-se que no último censo do IBGE a cidade de Formosa, teve um crescimento de
1,19% nos últimos 8 anos, renda percapita de 2,0 salários mínimos de uma população ocupada
na casa dos 14,5%, e renda externa como fonte representa 69,9% do total do município. Na saúde
conta com 30 estabelecimentos do SUS, e taxa de mortalidade infantil na casa da 14,64/1000 e,
internações por diarreia em 0,8/1000. A educação 39% conseguem ingressa no ensino médio.

Formosa
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Ao analisarmos os indicadores do IBGE a cidade de Guarani de Goiás, tem uma estimativa
de crescimento taxada em declínio 1,8%, a renda do município está em média de 1,9 salários
mínimos e receita 92,3% de fontes externas. Na educação 4,7% ingressam no ensino médio e a
saúde destaca-se na oferta de somente 1 estabelecimento de saúde do SUS e taxa de mortalidade
infantil de não notificada e 0,7/1000 internações oriundas de diarreia.

Guarani de Goiás
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Com uma população de 13.808 hab e crescimento de 11,1% nos últimos 8 anos a cidade
de Iaciara apresenta uma renda média de 2,1 salários mínimos em uma população ocupada e
8,3% e renda externa representando 75,4% do total. Na educação 4,82% dos alunos são
ingressantes no ensino médio. Na saúde conta com 5estabelecimentos de saúde SUS e, taxa de
mortalidade infantil em 5,31/1000 e, ainda internações por diarreia em 2,2/1000 . Cobertura de
esgoto sanitário em 12,5%.

Iaciara
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Luziania, segundo o IBGE teve um crescimento estimado em 11,1% , com renda percapita
de 2,1 salários mínimo sem uma população ocupada representante de 8,3% e sua renda externa
representa 75,4%. Na educação 20,7% ingressam no ensino médio e a sua saúde conta com 5
estabelecimentos do SUS e taxa de mortalidade infantil registrada em 5,35/1000 e internações
por diarreia em 2,2/1000 cm cobertura de saneamento básico em 12,5%.

Luziânia

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 41

Proposta Policlínica Regional - Posse

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 42

Proposta Policlínica Regional - Posse

Com uma população estimada de 8.680 a cidade de Mambai, deve um crescimento de
12,6% nos últimos 8 anos segundo o IBGE, com renda média de 1,7 salários mínimos e receita de
90,5% de fontes externas com uma população ocupada de 8,0%. Na educação 20,7% ingressam
no ensino médio. a saúde está coberta com 4 estabelecimento SUS, com taxa de mortalidade
infantil de 8,85/1000 e internações por diarreia de 3,6/1000.

Mambaí
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Montes Alegre de Goiás possui uma população estimada em 8.522 e um crescimento de
11% segundo o IBGE, com taxa de 94,5% de receitas de fonte externa e renda mínima de 1,7
salários mínimo em 5,4% da população ocupada. Na educação somente, 21% ingressem no
ensino médio e, na saúde conta com 5 estabelecimentos SUS, e taxa de mortalidade infantil de
32.26/1000 e internações por diarreia sem notificação, mas com cobertura de somente 8,3% de
esgotamento sanitário.

Montes Alegre de Goiás
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Segundo o IBGE a cidade de Nova Roma em goiás tem um crescimento decrescente
estimado em 1,94% , com uma renda média de 1,6 salários mínimos em receita de fonte externa
na casa não registradas. Na educação somente 36,3% matriculam no ensino médio, e a saúde
conta com 2 estabelecimentos SUS e taxa de mortalidade infantil e internações por diarreia não
notificadas, mas com 11,6% de cobertura de esgoto sanitário.

Nova Roma
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Novo Gama possui uma renda percapta em 2,1 salários mínimos em uma população
ocupada de 4.6% oriundas de uma renda externa não registrada. Com crescimento populacional
estimado em 11,9% segundo o último censo do IBGE. Conta com 22 estabelecimentos de saúde
SUS e taxa de mortalidade infantil em 13,08/1000 e internações por diarreia de 0,5/1000 com
cobertura de 38,6% de esgotamento sanitário. Na educação 19% ingressam no ensino
fundamental.

Novo Gama
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Em Planaltina no último censo do IBGE apronta um crescimento estimado em 9,1% em
uma população com renda percapita de 2,3 salários mínimos e receita de fonte externa não
notifica e 8,8% de ocupação da população. Na educação são 21% dos alunos que ingressem no
ensino médio. Na educação tem cobertura de 26 estabelecimentos do SUS e taxa de mortalidade
infantil em 15,8/1000 e internações por diarreia em 0,4/1000 em uma cobertura de esgoto de
24,2%.

Planaltina
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A cidade de Posse segundo o último censo do IBGE, possui 36.375 hab, teve um
crescimento estimado em 11,5% , com renda percapita de 1,9 salários mínimos e taxa de
ocupação de 12,4% com fonte de renda externa não registrada. Na educação conta com 23%
ingressante no ensino médio. Na saúde tem 8 estabelecimentos SUS e taxa de mortalidade
infantil de 12,23/1000 e internações por diarreia em 1,4/1000, assim como cobertura de esgota
sanitário de 48,3% . fator relevante na prevenção de agravos na saúde pública.
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Posse
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Analisando o gráfico abaixo observa-se que a cidade de Terezinha de Goiás, com uma
população estimada de 8.931 teve um declínio em seu crescimento em 11,5% , uma renda
percapita de 1,7 salários mínimos em uma população ocupada de 12% do total, e renda externa
na casa dos 83.6% . destaca na educação com índice de 39% ingressam no ensino médio. na saúde
tem registro de taxa de mortalidade infantil na casa dos 14,18/1000 e internações por diarreia na
casa dos 7,4/1000 isso tudo com 6 estabelecimentos de saúde do SUS no município.

Terezinha de Goiás
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O IBGE traz uma estimativa de crescimento para a cidade de Santo Antônio do Descoberto
de 11,6% e tem como fonte de renda externa um percentual de 84,8% com renda média de 2,2
salários mínimo em uma população ocupada de 7% do total. Na educação tem 18,7% ingressantes
no ensino médio e na saúde apresenta um quadro de 22 estabelecimentos de saúde SUS e taxa
mortalidade infantil de 14,76/1000 e internações por diarreia de 0,6/1000 em uma cobertura de
esgoto na casa dos 42.8% fato relevante na prevenção de agravos de saúde pública.

Santo Antônio do Descoberto
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Já a cidade de São Domingos em Goiás com uma população estimada de 12791 teve um
crescimento de 11,3% e uma renda percapta em 2,0 salários mínimo sem uma população
ocupada representando 5,6% do total em uma renda de fontes externas não registrados no
levantamento. Na educação o ingresso de alunos oriundos do ensino fundamental para o médio
está na casa dos 20,7% e a saúde conta com 8 estabelecimento de saúde SUS e taxa de registro
de mortalidade infantil 12,23/1000 e internações por diarreias em 1,4/1000 embora conte com
48,3% de cobertura de esgoto.

São Domingos
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Com uma população estimada de 13.387 e crescimento estimado em 30% a cidade de São
João D’ Aliança, tem uma renda percapta de 1,9 salários mínimos em uma população ocupada
em 9,2% em renda de fonte externa na casa dos 90,8%. Apresenta os dados da saúde com
cobertura de 6.3% de esgoto sanitário e 5 estabelecimentos do SUS e taxa de mortalidade infantil
em 8,93/1000 e internações por diarreia em 0,2%. E na educação somente 38,2% ingressem no
ensino médio.

São João D’ Aliança
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Simolândia segundo o IBGE teve um crescimento estimado em 0,95%, com renda percapta
de 1.6 salários mínimo e uma taxa de ocupação de 9,1% da população, oriunda de uma renda
externa em 86.4% . Apresenta cobertura de saneamento em 1,2 %,conta com 3 estabelecimentos
de saúde SUS, e taxa de mortalidade infantil de 10.75/1000 e internações por diarreia em 2/1000.

Simolândia
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Segundo o IBGE Sitio D’ Abadia possui uma população estimada em crescimento de 0,94%
nos últimos 8 anos. Com uma renda percapta de 1.6 salários mínimos e taxa de ocupação em
6.6% do total da população e renda externa não registrada. A saúde está com cobertura de
somente, 1 estabelecimento SUS e taxa de mortalidade infantil em 45.5/1000 e internações por
diarreia não notificada em uma cobertura de saneamento de 0.5%. na educação o fato não difere
da região somente 21% ingressam no ensino médio.

Sitio D’Abadia
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Muito embora esteja próximo da capital do Brasil, Valparaiso sobre com uma renda
percapta de 109 salários mínimos e uma ocupação em 11,9% da população, em uma renda
externa representando 69,6% do total da receita. Na saúde tem cobertura de 34
estabelecimentos SUS, e taxa de mortalidade infantil em 8,06/1000 com cobertura de esgoto em
67/9% do total de sua área com resultado resultando em internações por diarreia em 0.4/1000.
Na educação 23% ingressam no ensino médio.

Valparaíso
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A cidade de Vila Boa em Goiás teve segundo o último levantamento do IBGE uma
estimativa de crescimento de 27% em uma população com média salarial de 1,8 salários mínimos
em 12,8% de taxa de ocupação em uma renda oriunda de fonte externa não registrada. E no
aspecto da educação tem uma taxa muito baixa somente 18% ingressam no ensino médio. na
saúde conta com 4 estabelecimentos de saúde SUS, e taxa de mortalidade infantil registra em
28,57/1000 e 0,7 /1000 internações por diarreia com uma cobertura de esgoto sanitário em
25,3%.

Vila Boa
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O Plano Diretor de Regionalização do Estado de Goiás (PDR) organizou o espaço territorial
em 18 Regiões de Saúde, formadas conforme previsto nos Princípios Organizativos do Sistema
Único de Saúde, agrupadas em 05 Macrorregiões de Saúde, constituídas em uma ótica sanitária
de níveis de atendimento às necessidades de saúde da população, que são: Central, Centro Sul,
Entorno Norte, Entorno Sul, Estrada de Ferro, Nordeste I, Nordeste II, Norte, Oeste I, Oeste II,
Pirineus, Rio Vermelho, São Patrício I, São Patrício II, Serra da Mesa, Sudoeste I, Sudoeste II e Sul.
Além da divisão por região, o Estado de Goiás conta com cinco grandes macrorregiões (Centro
Norte, Centro Oeste, Centro Sudeste, Nordeste e Sudoeste). Essa proposta de regionalização tem
como critérios os aspectos populacionais e da densidade demográfica.
Figura 2 – Mapa da população do Estado de Goiás por macrorregião

As doenças transmissíveis continuam sendo um importante problema de saúde pública no
Estado, considerando o impacto da mesma sobre a morbidade e a mortalidade que ocasionam
na população em geral. Em 2015 (dados preliminares) foram registrados 1.879 óbitos pelo
conjunto das doenças infecciosas e parasitárias, que embora representem a 7ª causa de morte
no Estado geram um importante impacto econômico e social especialmente em situações de
epidemias.
A Dengue é uma doença em franca expansão no Brasil e em Goiás. Especialmente nos
últimos 05 anos (2011-2015), observa-se um crescimento dos casos, com uma média anual de
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110.790 casos notificados, sendo que, em 2015, foi registrada a maior epidemia desde a
reintrodução da doença no Estado (1994), ocorrendo 189.421 casos com 93 óbitos confirmados
e 21 óbitos em investigação. Já em 2016 até a semana epidemiológica 13 (02/04/2016), registrouse o aumento do número de casos de 15,81% em relação ao mesmo período de 2015, sendo
notificados 88.858 casos suspeitos de dengue. Houve também o registro de 43 óbitos suspeitos
que estão em investigação e 05 óbitos confirmados.
O primeiro caso de Febre do Zika vírus confirmado em Goiás ocorreu no município de
Goiânia, SE 48/2015 e, em 2014 foram registrados 58 casos, sendo 05 confirmados (casos
importados da República Dominicana, Guiana Francesa, Caribe, Colômbia e Amapá), 34 foram
descartados e 09 aguardam resultados de exames para encerramento. Em 2015 foram
registrados 153 casos, sendo 01 confirmado (viagem para Aracaju), 98 descartados e 05
aguardam resultados de exames para conclusão e encerramento. Até o momento não há
registros de casos autóctones, por esse motivo não se pode afirmar sobre a circulação desse vírus
no território goiano.
No Estado de Goiás, que é região endêmica para Febre Amarela Silvestre (FAS), a doença
ocorre, geralmente, em intervalos de cinco a sete anos, com registro de casos humanos isolados,
assim como na forma de surtos com maior ou menor magnitude.
Foram registrados na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, no período de 23
de novembro de 2015 a 06 de abril de 2016, por meio da plataforma Registro de Eventos
em Saúde Pública (RESP) 227 casos, sendo 121 recém-nascidos (RN) com microcefalia, 97
gestantes com doença exantemática e 09 casos que não atendem aos critérios do Ministério da
Saúde.
De 2007 até 2015*, 695 casos suspeitos de leishmaniose visceral (LV) foram notificados no
Estado de Goiás, sendo que dentre os confirmados, 184 casos foram identificados como
infectados em municípios goianos, com média de 20,4* casos novos confirmados/ano. Neste
período, 19 casos evoluíram para óbito, o que representa uma letalidade de 10,3 % (*Dados
sujeitos alterações – Exportados em 08/04/2016).
Em Goiás, no período de 2010 a 2015, houve a confirmação de 57 casos de Hantavírus,
com uma letalidade de 64,91%. Há uma maior incidência na zona rural e na população do sexo
masculino. A região Central, Centro Sul, Sudoeste II e Pirineus foram as que apresentaram o maior
número de casos confirmados no Estado.
A leptospirose, no período 2010 a 2015, foi notificada 934 casos suspeitos, com 106 casos
confirmados e 15 óbitos, representando uma letalidade de 14,15% (Fonte: SINAN/NET; dados
sujeitos a alterações, exportados em 13/04/2016). Observou se um aumento significativo no
número de casos confirmados a partir de 2012, revelando um incremento nas notificações da
doença no Sistema de Notificação Nacional.
Quanto à Doença de Chagas, em 2000, Goiás recebeu o certificado da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), que considerou o território indene (onde não se tem registro oficial
de casos) relacionado ao Triatoma infestans. Entre 2010 e 2014 foram confirmados, de acordo
com o SINAN, dois casos de Chagas congênita. Desde maio de 2013, a doença de Chagas crônica
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é de notificação compulsória em todo o estado de Goiás. Até o mês de março de 2016 foram
notificados 1.540 casos da forma crônica da doença de Chagas. No Estado de Goiás há uma média
de 750 óbitos anuais decorrentes desta patologia (dados não publicados).
Em relação às doenças transmitidas por veiculação hídrica e alimentar (DTHA), no período
de 2011 a 2015, foram mais incidentes a hepatite A e rotavirose. Nenhum dos casos notificados
como suspeitos de botulismo, febre tifoide e vDCJ (Variante Doença de Creutzfedt-Jakob) foi
confirmado neste período . Num total de 414 casos notificados de hepatite A 389 foram
confirmados. A faixa etária mais atingida foi de 05 a 09 anos de idade. As diarreias e
gastroenterites de origem infecciosas foram responsáveis por 28.705 internações entre 2011 e
2015 com uma média de 5.741 por ano e causaram em média 77,66 óbitos por ano entre 2011 e
2013.
Ainda que a hanseníase tenha tendência decrescente no estado, 06 microrregiões:
Regional Serra da Mesa, Norte, Oeste I, Nordeste I, Rio Vermelho e São Patrício são consideradas
mais endêmicas, com áreas importantes na manutenção da transmissão da doença. Em 2015,
Goiás apresentou prevalência de 4,0 casos por 10.000 habitantes, correspondendo a 2.595 casos
em tratamento.
A notificação da infecção pelo HIV tornou-se compulsória em junho de 2014, conforme a
Portaria Nº 1.264, de 06 de junho de 2014 e até 30 de junho de 2015 já foram notificados 1.096
casos de HIV na população em geral, dos quais 779 foram notificados no ano de 2014 e 317 até
dia 30 de junho de 2015. Em relação ao sexo, 835 eram homens e 261 mulheres. A taxa de
incidência dessa infecção foi de 18 casos de HIV/100.000 hab. no ano de 2014 e de 7,3 casos de
HIV/100.000 hab. até 30 de junho de 2015.

Gráfico 5 – Percentual de casos de HIV por faixa etaria (2014 e 2015)

De 2007 a 01 de julho de 2015 foram notificadas no SINAN 4.392 gestantes com Sífilis. Até
o ano de 2012 havia uma média de 360 notificações por ano, a partir do ano de 2013 o número
de notificações ascendeu em Goiás, chegando a 990 casos de Sífilis em gestante no ano de 2014.
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O Estado de Goiás registrou entre janeiro de 2000 a julho de 2015, 1.126 casos de Sífilis
congênita. A maior taxa de incidência em menores de 01 ano de idade foi em 2014 (53 casos por
1.000 nascidos vivos), seguido pelo ano de 2013 (1,54 casos por 1.000 nascidos vivos).
Quanto à mortalidade infantil, em menores de um ano de idade, por Sífilis congênita entre
2000 a 2013 verificou-se um total de 17 óbitos que foram declarados nos anos de 2000 (3 óbitos),
2001 (1 óbito), 2007 (1 óbito), 2008 (1 óbito), 2010 (2óbitos), 2011(3 óbitos), 2012 (2 óbitos) e
2013 (4 óbitos). O maior coeficiente de mortalidade observado foi de 4,2 óbitos para cada
100.000 nascidos vivos em 2013.
No período de 2012 a 2015, a taxa de detecção anual de hepatite B variou de 5,5/100.000
hab. a 3,9/100.000 habitantes, demonstrando queda significativa durante os anos 2014 e 2015
quando comparado aos dois anos anteriores. Isso se deve provavelmente devido a
descontinuidade no fornecimento dos testes confirmatórios pela coordenação nacional. A faixa
etária compreendida entre 20 a 49 anos correspondem a 76,0% dos casos confirmados de
hepatite B, no Estado de Goiás, demonstrando maior vulnerabilidade e indicando a necessidade
de adoção de estratégias diferenciadas de vacinação para este grupo etário.
No que diz respeito ao tratamento da hepatite C, em julho de 2013, iniciou-se no estado
de Goiás a terapia tripla, disponibilizada pelo Ministério da Saúde (MS), porém em outubro de
2015 novas medicações, praticamente sem efeitos colaterais e com alto percentual de cura, são
disponibilizadas na Policlínica de Doenças Tropicais, e no Serviço de Atendimento Especializado
(SAE) do município de Posse, havendo previsão para disponibilização em outros serviços,
brevemente.
Em relação a tuberculose em Goiás, no ano de 2015 foram notificados 926 casos novos de
tuberculose, o que corresponde a um coeficiente de incidência, de todas as formas, em torno de
14,0 casos por 100.000 habitantes e, pulmonar bacilífera em torno de 8,0 casos por 100.000
habitantes. Dentre as 18 Regiões de Saúde do Estado, a Região que concentra a maior carga da
doença é a Região de Saúde Central com 294 casos, acompanhada da Região Centro Sul com 215
casos notificados em 2015.
A alta prevalência das Doenças não Transmissíveis (DCNT) está relacionada a fatores de
risco como: tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada com excesso do peso e obesidade
e uso nocivo de álcool, conforme tabela abaixo:

Tabela 4 – Prevalência de fatores de risco no Brasil e em Goiás, segundo Vigitel
2006 a 2014
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Os dados sobre os fatores de risco são alarmantes, mostrando que uma em cada seis
mortes pode ser atribuída ao tabagismo, 40% das mortes por DCNT podem estar relacionadas à
ingestão de alimentos industrializados com altos teores em gorduras saturadas, açúcar e sal, o
sedentarismo contribui com 8% de todas as mortes por DCNT ao ano e 2,3 milhões de pessoas
perdem a vida devido ao excessivo consumo de álcool, sendo que 60% destas estão relacionadas
às DCNT.
A realidade epidemiológica em Goiás apresenta índices igualmente alarmantes, por volta
de 27,45% de mortes por Doenças Cardiovasculares – DCV dentre todas as outras causas
relacionadas, se faz necessário traçar medidas que auxiliem os municípios a diminuir anualmente
as taxas de mortalidade, com o objetivo de nos adequarmos às metas traçadas pelo Ministério
da Saúde.

Tabela 5- Mortalidade Goiás (2008 a 2013)
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Segundo dados do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) do Ministério da Saúde,
entre os anos de 2008 a 2013, no Estado de Goiás 199.706 pessoas foram a óbito por causas
básicas variadas e, em diversos municípios de residência. Destes, 54.665 (27,37%) óbitos se
enquadraram no capítulo IX do CID-10 (Doenças do Aparelho Circulatório), que foi a 1º causa de
mortalidade no período – Tabela 6.
Os dados na Tabela 6, demonstram os valores pagos pelo SUS nas internações
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 69

Proposta Policlínica Regional - Posse

para o tratamento das Doenças do aparelho Circulatório no Estado de Goiás, nos últimos
05 anos, bem como o total de óbitos ocorridos nas internações relacionados a ocorrência destes.

Tabela 6 – Tratamenta Policlínicaar das DAC em Goiás (DATASUS-2011 a 2015)

Dados do Digite mostram que de 2006 a 2014 a prevalência de HAS saltou de 18,9% para
23,8% em Goiás. No Brasil, em 2014, foi de 24,8%. Apesar da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
representar apenas 5% dos óbitos em Goiás, possui efeitos devastadores, sendo o principal fator
de risco para as DAC, como por exemplo, o IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) que lidera o ranking
com 30% dos óbitos de acordo com os principais grupos de causas listados no CID-10, seguido
pelo AVC (Acidente Vascular Cerebral), mata mais que doenças como o câncer e até mesmo a
AIDS.
De acordo com pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde (VIGITEL) o Diabetes melittus
(DM) atinge em torno de 8% dos adultos brasileiros, em Goiás a estimativa é de 6,2% que
corresponde a 409.862 portadores de diabetes. Considerando que a pesquisa VIGITEL é auto
referida, o número de casos de DM, podem ser maiores, pois se trata de uma enfermidade
assintomática na maioria dos casos. (Tabela 8)

Tabela 7 – Valores das Internações para Tratamento das Complicações do Diabetes
no Estado de Goiás
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Com relação à Vigilância Nutricional, observa-se que no ano de 2015, as prevalências de
sobrepeso e obesidade na população adulta do Estado de Goiás eram, respectivamente, 32,1% e
23%.

Gráfico 6 – Relação sobre Peso e Obesidade na População Adulta de Goiás- 2015

Os dados acima mostram que de 2006 a 2015 a prevalência de excesso de peso apresentou
um crescimento contínuo com estabilização nos últimos anos, a obesidade continua aumentando
na população do município de Goiânia.
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O Estado de Goiás, no período de 2013 a 2015, alcançou a cobertura vacinal preconizada
pelo Programa Nacional de Imunização – PNI na maioria das vacinas somente no ano de 2013,
exceto na tetra viral, cujo ano de implantação foi a partir do 2º semestre de 2013. A partir de
2014, observa – se que em algumas vacinas as coberturas estão abaixo dos índices preconizados.
E em 2015, atingiu cobertura nas vacinas BCG, Poliomielite, Meningocócica C e Rotavírus. As
vacinas que atingiram cobertura nos 03 anos seguidos foram: BCG, Poliomielite, Meningocócica
C, e Rotavírus.

Gráfico 7 - Cobertura vacinal do Calendário Nacional de Vacinação da Criança em
Goiás,2013 a 2015).

Embora venha ocorrendo surto de sarampo no Brasil desde 2011, principalmente na
Região Nordeste, em Goiás, os últimos casos de sarampo e rubéola ocorreram em 1999 e 2008.
No Estado de Goiás a coqueluche está em nível endêmico, porém, observamos um
aumento no número de casos a partir do ano de 2011 como mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 8 – Casos suspeitos notificados de coqueluche, Goiás 2011 a 2015

No Estado de Goiás, períodos de 2008 a 2014 foram notificados 12.874 casos suspeitos de
meningite, com a confirmação de 7.775 casos. Destes, 412 foram por doença meningocócica,
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casos mais graves da doença, e 84 casos evoluíram para óbito. Em 2014, dos 298 casos
confirmados de meningite, 124 foram de doença meningocócica (DM), sendo que 10 casos foram
a óbito - Gráfico 35 - dados que configuram aumento da taxa de letalidade em relação aos
períodos anteriores. A letalidade em 2014 foi de 41,66%, considerada elevada em comparação
com a situação da doença no Brasil, que se situa em torno de 20% nos últimos anos.
No Gráfico 9, verificamos a notificação de 93 casos suspeitos de tétano acidental no
período de 2008 a 2014, confirmados 80 e, dentre estes, 22 foram a óbito. A letalidade em 2014
foi de 9,9%, sendo considerada baixa quando comparada com a dos países desenvolvidos, que se
apresenta entre 10 a 17%.

Gráfico 9 - Casos confirmados e letalidade de tétano acidental- Goiás-2008-2014

A quantidade de casos notificados de SRAG (é um quadro clínico caracterizado pela
ocorrência da síndrome gripal febre, tosse ou dor de garganta e cefaleia, mialgia ou artralgia,
associada a sinais de gravidade como dispneia, desconforto respiratório, piora na doença de base
e/ ou hipotensão) em Goiás não é muito elevada se comparada a outros estados.
Gráfico 10 – casos notificados de SRAG em Goiás de 2012 a 2015
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Quanto à varicela (catapora), no período de 2013 até 2015, foram notificados 15.592 casos,
o que representa uma redução de 20% em relação ao último triênio – Gráfico 11, com uma média
de 5.761 casos/ano, no entanto, ocorreram 17 óbitos, representando redução de 20 % em
relação ao mesmo período.
Gráfico 11- Números de Casos e Óbitos por Varicela, Goiás 2010 a 2015.

A taxa de mortalidade é um indicador que reflete o número de óbitos por 1.000 habitantes
de uma população num determinado período de tempo. A Taxa Bruta de Mortalidade mede o
risco de morte para o total da população, independente de sexo, idade ou causa de óbito.
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Tabela 12 - Taxa bruta de mortalidade de 2008 a 2012.

Em relação aos principais grupos de causa de morte em Goiás, as causas externas, se
apresentam em 2º lugar, perdendo para as doenças do aparelho circulatório. Em 2010, os
acidentes de transporte foram a principal causa de mortes, contudo, nos demais períodos, os
óbitos por acidentes de transporte configuram o 2° lugar, sendo que o principal fator é
caracterizado pelas agressões.
No período de 2009 a 2013, a mortalidade por causas externas atinge especialmente a
população masculina (aproximadamente 80%) e principalmente os jovens. No sexo masculino, as
agressões representam o primeiro tipo de causa de óbito com aproximadamente 45%, seguida
de acidentes de transporte com 33%. Ao contrário, no sexo feminino os acidentes de transporte
superam as agressões com 39% e 23%, respectivamente.

Tabela 13 – Óbitos por causas externas segundo sexo e tipo de causas, Goiás, 2013.

Tabela 14 - Taxa de Mortalidade média por acidentes de transporte terrestre dos 21
municípios prioritários eleitos pelo Observatório de Mobilidade e Saúde Humanas (OMSH) em
Goiás entre o período de 2009 a 2013.
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Ainda em relação às causas externas, a violência interpessoal autoprovocada, de
notificação compulsória, apresentou um aumento considerável na proporção anual desse agravo
registrado no SINAN. Uma das razões que explicam o aumento das notificações de violência
interpessoal/autoprovocada está relacionada às capacitações e supervisões que a Coordenação
Epidemiológica de Vigilância de Violência e Acidentes tem realizado desde 2011 com os
profissionais de saúde e áreas afins em todas as regionais de saúde do Estado.
De acordo com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) observa-se que
no ano de 2013, as neoplasias constituíram-se na terceira causa de morte em Goiás, com 14,5%.
Neste mesmo ano a taxa bruta de mortalidade pelo câncer de traqueia, brônquios e pulmões
foram de 14,4 a cada 100 mil homens, o câncer de próstata foi de 13,5; seguido destes, aparecem
o câncer de estômago (6,1), cólon e reto (5,6) e esôfago (4,8).
Na população feminina o câncer de mama aparece em primeiro lugar na taxa bruta de
mortalidade, com 11,3 mortes a cada 100 mil mulheres, seguido do câncer de traqueia, brônquios
e pulmões (9,1), cólon e reto (6,6) e colo do útero (4,9). Para o ano de 2016, estimam-se, para os
homens, uma média de 2070 casos de câncer de próstata, com um risco estimado de 65,22 casos
para 100 mil homens; 470 casos de câncer de traqueia, brônquios e pulmões, com a taxa de 14,70.
Para as mulheres, estima-se uma média de 1.680 casos de câncer de mama, com um risco
estimado de 52,09 casos para cada 100 mil mulheres; seguido do câncer de colo do útero com
600 novos casos e uma taxa de 18,76.
Segundo os dados do Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM), para o ano de 2013,
a maior taxa bruta de mortalidade entre as mulheres em Goiânia foi pelo câncer de mama, com
19,9 mortes a cada 100 mil mulheres. Já entre os homens, a maior taxa foi a do câncer de
traqueia, brônquios e pulmões, com 20,5 mortes a cada 100 mil homens.

Tabela 15 - Mortalidade proporcional por faixa etária em anos – 2008 e 2013.
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O estado de Goiás apresentou um declínio das TMI nos anos de 2008 a 2010, voltando a
apresentar taxas mais elevadas nos anos de 2011 a 2012, declinando em 2013. E superou as taxas
da Região Centro-Oeste e Brasil
As maiores Taxas de Mortalidades Infantis entre 2008 a 2013 foram no período neonatal e
principalmente no neonatal precoce e em 2013 esta última faixa (0 a 6 dias) foi responsável por
52,66% dos óbitos infantis e as afecções originadas no período perinatal representaram o
principal grupo de causas das mortes nesta faixa e ano.
As principais causas de óbito em menores de um ano no período de 2008 a 2013 foram
P22 Desconforto respiratório do recém-nascido, P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido e
Q24 malformação congênita do coração.
Tabela 16 - Taxa Bruta de Natalidade (2008 a 2012) – Goiás, Região Centro Oeste e Brasil.

Tabela 17 - Taxa Bruta de Mortalidade Infantil (2008 a 2012) – Goiás, Região
Centro Oeste e Brasil
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Tabela 18 - Taxa de Mortalidade Infantil por faixa etária, Goiás (2008 a 2013).

Segundo os dados registrados no Sistema sobre Mortalidade (SIM)/ Módulo Federal, a
Razão de Mortalidade Materna em 2012 foi de 56,82 por 100.000 nascidos vivos, registrando a
taxa mais elevada entre os anos de 2008 a 2013, o que configura um grave problema de saúde
pública. Os óbitos maternos em Goiás são, significativamente, elevados e preocupantes,
tornando-se um desafio para os serviços de saúde.
Tabela 19 - Razão de Mortalidade Materna, Goiás – 2008 a 2013.

No Estado de Goiás no ano de 2013 os três grupos principais causas básicas de óbitos
identificadas em ordem de frequência em MIF são Neoplasias malignas e destas, destaque para
Neoplasia Maligna da Mama, Acidentes, sendo o de transporte o principal e por último Agressões.
Tabela 20 - Óbitos de mulheres em idade fértil - MIF – Goiás (2008 a 2013).

A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto
de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de
negociação e pactuação entre os gestores.
A partir do levantamento feito, tendo como fonte o Cadastro Nacional de Estabelecimento
de Saúde ‐ CNES ‐ janeiro 2014, observou‐se que 181 (cento e oitenta e um) municípios não
possuem desfibrilador, 156 (cento e cinquenta e seis) não têm ultrassom, 215 (duzentos e quinze)
sem eletrocardiógrafo e 10 municípios com população maior que 10.000 habitantes, segundo
parâmetro do PDR/2004, não contam com equipamento para Raio‐X.
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Da mesma forma entendemos que para o sucesso efetivo da descentralização das ações e
serviços de saúde, a Atenção Primária terá que ser mais eficiente e assim o estado de Goiás
propõe ampliar a rede de serviços ambulatoriais de média complexidade favorecendo o
atingimento desse objetivo. Atualmente o estado possui estrutura frágil, apesar dos grandes
avanços obtidos, requerendo ao governo estadual medidas que garantam maior resolutividade
destas unidades de saúde dos municípios. Atuando no princípio da responsabilidade o Estado
deve cumprir com o seu papel protetor dos cidadãos assegurando-lhes o acesso aos serviços de
saúde, a qualidade da assistência prestada e a organização da atenção à saúde. Para que isso
ocorra, cabe ao governo assumir seu papel regulador garantindo saúde para toda a população de
forma justa e igualitária.

3.3

Caracterização do Modelo Gerencial

3.3.1 Introdução
O Sistema Único de Saúde — SUS foi instituído na Constituição de 1988, nos arts. 196 a
200, e é resultado de um longo debate entre diversos segmentos da sociedade civil que foi
exteriorizado na 8a Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986 e que foi
precedida de uma ampla mobilização social. O relatório final da Conferência indicou que
devendo haver uma reorganização dos serviços de saúde com a descentralização na gestão dos
serviços e regionalização e hierarquização das unidades prestadores de serviços,
O SUS nasceu num ambiente em que a saúde era centralizada, concentrada e não
hierarquizada, e foi precedido pelas Ações Integradas de Saúde — AIS e o Programa de
Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados — SUDS,
sendo necessário a positivação das normas e diretrizes do SUS na Constituição, instituindo
"tarefas para o Estado", com objetivo de descentralizar, regionalizar e hierarquizar a prestação
do serviço.
Apesar de instituído em 1988, a implantação do SIJS efetivamente se iniciou em 1990,
após a sansão da Lei no 8.080, denominada de Lei Orgânica do SUS, na qual foi regulamentada
parte dos dispositivos constitucionais, e Lei no 8.142, que obrigou a instituição dos Conselhos de
Saúde e Fundos de Saúde como pré-requisito para que os entes federados recebessem recursos
financeiros para a saúde.

3.3.2 Missão, Visão E Valores Da Policlínica Regional - Unidade Posse
MISSÃO
"Ser um centro ambulatorial de diagnóstico; tratamento e orientação terapêutica em
especialidades médicas/SUS, de alta resolubilidade, -apoiando-as Unidades: de Atenção Básica,
tratando o usuário com qualidade -assistencial; dignidade e humanidade."
VISÃO DE FUTURO
"Ser referência regional em resolubilidade terapêutica ambulatorial e na relação
custo/paciente, tornando-se um padrão d e excelência em atenção à saúde a custos racionais e
um modelo passível de ser replicado no Estado de Goiás."
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VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento humanizado conforme os preceitos do PNH do SUS
Transparência e ética na gestão do bem público
Gestão criteriosa dos impactos da atividade ambulatorial no ambiente
Contribuir para a evolução do ensino e pesquisa na área médica por meio da
disponibilização de uma estrutura eficiente e moderna para docentes e discentes
Priorizar a qualidade assistencial aos usuários de Posse
Estimular e aferir permanentemente a resolubilidade no atendimento hospitalar
Cooperar tecnicamente, mediante solicitação elou orientação da SES, com a rede
de assistência à saúde no Estado de Goiás.
Estimular permanentemente a evolução técnica e acadêmica de seus
colaboradores, por meio de estímulos individuais ou coletivos, através de
programas de intercâmbio com instituições de saúde de excelência e de
programas apoiados/incentivados pelas esferas governamentais.

3.3.3 Alicerces Do Modelo Gerencial
3.3.3.1

Do Modelo De Gestão; Resolubilidade Assistencial

Definição: "A resolubilidade assistencial na saúde traduz-se pelo uso mais racional e eficaz
possível dos recursos. diagnósticos e :terapêuticos à - disposição- -do, profissional de saúde
visando atender às necessidades decorrentes patologia do usuário."
Como seremos eficientes neste pilar: Por. meio dos 5 alicerces nos- quais se apoiam este
pilar, e que proporcionarão as ferramentas. adequadas. para alcançarmos a resolubilidade
assistencial nA Policlíníca:
• Protocolos Clínicos definidos
• Fluxos administrativos adequados, ágeis e oportunos
• Medição frequente dos Resultados (quantitativos, qualitativos e financeiros) alcançados
propiciando o feedback para a eventual correção de rumos
• Previsibilidade e medidas saneadoras/mitigadoras quanto à ocorrência de eventos
adversos
• Treinamento constante dos colaboradores visando o adequado atendimento
humanizado e técnico dos usuários (como já explicitado) e a permanente atualização e
divulgação das normas e procedimentos fundamentais para o perfeito funcionamento
administrativo da Unidade.
3.3.3.2

Do Modelo D E Gestão: A Satisfação Do Usuário

Definição: O usuário, via de regra, em relação ao ambiente médico-hospitalar, padece da
assimetria de informação. Ou seja, não tem mecanismos adequados, de per si, para avaliar,
qualitativamente, a real extensão e profundidade do atendimento médico-hospitalar que está
recebendo.
É comum, tanto no ambiente público quanto privado, os usuários (e seus acompanhantes)
reportarem queixas predominantemente voltadas aos aspectos acessórios do atendimento
médico-hospitalar, tais como demora no atendimento, burocracia excessiva, falta de
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simpatia/empatia com médicos, paramédicos e colaboradores em geral do hospital, críticas às
instalações físicas não conservadas adequadamente etc.
Como seremos eficientes nesse pilar: Por meio dos 5 alicerces nos quais se apoiam este
pilar, e que proporcionarão as ferramentas adequadas -para alcançarmos um excelente nível de
satisfação dos usuários dA Policlíníca

• Processos pautados pela Política Nacional de Humanização no atendimento do SIJS e
Acolhimento do Usuário
• Fluxos administrativos adequados, ágeis e oportunos
• Medição frequente da Satisfação dos Usuários por m e de pesquisas ativas e passivas
(questionários, caixas de sugestões/reclamações ouvidoria etc.), e o imediato feedback para as
áreas/colaboradores que necessitem melhorar o seu desempenho atingimento do nível de
excelência na satisfação do usuário
• Ações proativas para antecipar/solucionar/mitigar- descontentamentos dos usuários
durante o atendimento na U S E (Ouvidoria, Serviço de Atendimento ao Cliente — SAC disponível
durante o horário comercial)
• Atenção permanente de todos os colaboradores quanto aos requisitos de
Resolubilidade Assistencial ao Usuário.
3.3.3.3

Do Modelo De Gestão: Gestão Hospitalar

Definição: A gestão hospitalar eficaz requer uma ampla variedade de apões, controles,
medições, obtenção e divulgação de informações específicas para diversos interlocutores:
colaboradores, usuários, fornecedores, entes públicos e privados, bancos etc. Portanto são
necessárias diversas ferramentas de gestão para que a gestão hospitalar possa ser eficaz em
todos os seus aspectos fundamentais:

• Satisfação do usuário
• Eficácia operacional
Custos racionais e controlados

• Divulgação da informação adequada e oportuna para cada interlocutor
• Liderança no papel de promover a evolução e qualificação permanente de
colaboradores
• Controle dos riscos tanto operacionais quanto ambientais.
Como seremos eficientes nesse pilar: Por meio dos 5 alicerces nos quais se apoiam este
pilar, e que proporcionarão as ferramentas adequadas para alcançarmos um nível de excelência
em gestão nA Policlíníca:

• Processos pautados pela Política Nacional de Humanização no atendimento do SUS e
Acolhimento do Usuário
• Fluxos administrativos adequados, ágeis e oportunos
• Medição frequente a da Satisfação dos Usuários por meio de pesquisas ativas e passivas
(questionários, caixas de Sugestões/reclamações; ouvidoria etc.), e o imediato feedback para as
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-áreas/colaboradores que necessitem melhorar o seu desempenho. para o atingimento do nível:
de excelência na satisfação do usuário

• Ações proativas para antecipar/solucionar/mitigar -descontentamentos dos usuários
durante o atendimento na. POLICLÍNICA (Serviço de Atendimento ao Cliente — SAC disponível
durante o horário Comercial)
• Atenção permanente de todos os colaboradores quanto aos -requisitos dê
Resolubilidade Assistencial ao Usuário.
3.4

Premissas Estratégicas Da Policlínica Regional - Unidade Posse

3.4.1 Alta Resolutividade
Sempre que possível, o atendimento na Policlínica deverá ser o mais resolutivo possível,
com consultas e exames realizados no mesmo dia.
Para tanto, a Policlínica deve observar as seguintes diretrizes:
I.

Organização do fluxo interno da unidade, especialistas e exames correspondentes
necessários no mesmo horário, de acordo com a linha de cuidadoestabelecida.

II.

Coleta de exames disponível durante todo o período de funcionamento da Policlínica e
serviços de patologia clínica contratados com agilidade pararecolher e processar os
exames em duas horas (exames possíveis, respeitados os critérios técnicos). Os
resultados dos exames devem ser enviados por meio de sistema informatizado.

III. A

Policlínica deverá ser informatizada de forma que os profissionais tenham acesso às
informações do paciente (procedimentos realizados, documentação,etc.) a qualquer
tempo.

IV. A

Policlínica deverá ser estruturada para oferecer laudos de resultados da forma mais
ágil possível.

3.4.2 A forma de encaminhamento
As solicitações de consultas especializadas serão realizadas pelas Unidades Básicas de
Saúde municipais (UBS) da macrorregião Nordeste ou de acordo com a pactuação regional. O
agendamento será feito pelo Complexo Regulador Estadual (CRE).
A marcação de consultas se dará por meio de um sistema informatizado – “online”,
facilitando a escolha pelo usuário do melhor dia e horário. Propõe-se que o paciente seja
encaminhado com uma guia de referência com as informações necessárias para avaliação.

3.4.3 Acompanhamento dos pacientes
Os pacientes não devem ter atendimento sequencial programado de rotina na
Policlínica, para possibilitar o acesso de novos usuários com necessidades de confirmação do
diagnóstico e tratamento especializado, salvo os casos que necessitarem de tratamento
programado (exemplos: sessões, consultas).
No acompanhamento, deve-se assumir os conceitos de contra referência e referência,
com retorno do paciente para a rede de atenção básica ou hospitalar de maior complexidade,
conforme cada caso. De forma hipotética ideal, cada paciente deverá ter sua necessidade
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atendida em consulta única, sendo aceitável um máximo de três a quatro consultas para
resolução definitiva do caso, salvo as situações que necessitem de assistência contínua, que
deverão ser bem definidos pela equipe gestora.
Para a referência e contra referência do paciente atendido na Policlínica, deve-se
considerar o risco e o agravo do paciente para o encaminhamento, que pode ser para a
unidade básica ou outro serviço especializado de média e alta complexidade.

3.4.4 Integração dos especialistas com a atenção primária
Essa integração visa propiciar retaguarda para as equipes de saúde da atenção básica
(Unidades Básicas de Saúde- UBS e Unidades da Estratégia de Saúde da Família- UESF) com a
finalidade de auxiliar e subsidiar as tomadas de decisões dos profissionais da atenção básica.
A integração deve incluir técnicas inovadoras, com utilização de telemedicina e
videoconferências, além de reuniões técnicas presenciais.

3.4.5 Caracterização da Policlínica Regional
A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é uma Unidade Especializada de Apoio
Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas de diversas
especialidades. Possui suporte para realização de exames gráficos e de imagem com fins
diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos. Está configurada para prestar atendimento
de alta resolutividade em consultas e exames sendo realizados no mesmo dia, sempre que
possível.
A Unidade está localizada à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com
terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse – GO, CEP: 73.900-000.
Funcionará de segunda à sexta-feira, no mínimo 12 horas diárias, das 07h00 às 19h00, e
integrará a Rede Estadual de Policlínicas de Goiás, sendo responsável pelo atendimento de
média complexidade em Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica. A Unidade possui a
previsão de 26 consultórios destinados à assistência médica e multiprofissional e 01
laboratório e 16 salas destinadas à execução de exames de imagem.
A estrutura física poderá ser aproveitada conforme a demanda de serviços local, bem
como as especialidades médicas e multiprofissionais a serem definidas. Ademais, a possibilidade
de inclusão de serviços poderá exigir a adequação dos dias e horários de funcionamento da
unidade.
Os serviços devem observar às Políticas Nacional e Estadual de Referência de Média
Complexidade, definidas por meio das normas emanadas pelo Ministério da Saúde - MS e pela
SES/GO e tem como objetivo principal o apoio às necessidades da Atenção Básica.
Ponto de Atenção das Linhas de Cuidado de Alta Resolubilidade – O Serviço deve ser
estruturado como ponto de atenção nas linhas de cuidado definidas de acordo com as
prioridades regionais.
As linhas de cuidados são “conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao
enfrentamento de determinado risco, agravo ou condições específicas do ciclo de vida, a ser
ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde, com base em protocolos
clínicos”.
Devem abranger a definição de ações, procedimentos diagnósticos e terapêuticos,
itinerários, parâmetros de atenção e recursos necessários a sua estruturação. A implantação
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da linha de cuidado em determinado sistema deve ter como base a relevância epidemiológica
de riscos e agravos e a prioridade de atenção definida por políticas setoriais.
O objetivo é oferecer qualidade e eficácia na assistência por meio de titulação
apropriada do profissional, tempo médio de consulta adequado, garantia de educação
continuada dos profissionais, abordagem integral do processo saúde-doença, atuação
multiprofissional e interdisciplinar, ênfase nas ações educativas e no autocuidado, projeto
terapêutico individualizado, estratificação do risco do paciente, considerando o usuário como
protagonista do plano de cuidado.
O acolhimento do paciente deve ser efetuado de forma humanizada já na recepção do
paciente, incluindo a garantia de agendamentos nos seguimentos dos casos diagnosticados.

3.4.6 Período pré-operacional
Em função do caráter inovador deste tipo de serviço e também dos desafios para os
gestores municipais e estaduais das redes de saúde na utilização adequada dos recursos
disponibilizados - como consultas médicas e não médicas especializadas, procedimentos e
exames diagnósticos, a SES/GO irá adotar um cronograma específico para a ativação
progressiva com objetivo de evitar repasses financeiros desproporcionais ao volume
assistencial.
Esse período tem a duração programada de 90 dias e envolve realização de ajustes e
escalonamento das metas. Durante esse período, será identificado a melhor disposição para
os consultórios e equipamentos, dentro da unidade.

3.4.7 Panorama Demográfico
O Município de Posse possui população estimada dê. 35.574 habitantes-(lBGE; 2017) com
densidade demográfica de 15,52 habitantes/km2 e sua rede assistencial pública de saúde é
composta por 10 Unidades Básicas de Saúde - UBS, 8 Unidades de Saúde Especializadas, 1
hospital geral, 1 Unidade Mista, -6 SADT isolado e 2 Unidàdes móvel de Urgência.
O PIB per capita, em 2015, foi de R$ 12.539,43i ô IDH de 0,65 sendo considerado um índice
médio ocupando a 21 1 a posição no Ranking/ Goiás.
A Unidade de Saúde Especializada de Posse abrangerá uma população referenciada de
149.436 habitantes (IBGE, 2017), integrantes das Regiões de Saúde Nordeste I e Nordeste II,
composta pelos seguintes municípios:
Tabela 1 — Municípios integrantes das Região de Saúde Nordeste I e Nordeste II
Nordeste I

46.437

..... Campos Belos

19.786

..... Cavalcante

9.829

..... Divinópolis de Goiás
..... Monte Alegre de Goiás

4.995

..... Teresina de Goiás

3.363
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Nordeste II

102.999

- ..... Alvorada do Norte

5

..... Buritinópolis

3.389

Damianópolis

3.389

..... Guarani de Goiás

4.145

..... Iaciara

13.675

..... Mambaí

8.271

..... Nova Roma

3.437

..... Posse

35.574

..... São Domingos

12.585

……Simolândia

6.891

..... Sítio d'Abadia

2.998

Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS, IBGE, 2018

A situação da saúde para os gestores da saúde não está. confortável; sendo necessário a
tomada de uma decisão -estratégica, qual seja, escolher entre manter o atual quadro ou focar
nas ações típicas da Administração e firmar parcerias para que, atividades fins, a execução dos
serviços de saúde seja realizada por parceiros privados,
As atividades típicas da consistem nas ações de planejamento, controle, monitoramento,
avaliação, auditoria;' e fiscalização dos serviços, ao passo que a execução dos serviços de saúde,
ou seja, a prestação direta dos serviços, pode ser transferida para um parceiro privado, que será
controlado, avaliado, auditado e fiscalizado, pela Administração.
É nesse contexto que as parcerias com as entidades do Terceiro Setor surgem como uma
alternativa para ampliar o acesso aos serviços de saúde pelos usuários e com melhor qualidade,
pois essas entidades se especializaram na prestação de serviços, reduzindo custos e aplicando
de forma eficiente os recursos a elas repassados para o custeio das atividades.
O termo Organização Social da Saúde refere-se à qualificação concedida por um ente
público a uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo a prestação de ações e
serviços de saúde. O que difere essa associação civil das demais é a existência, em sua estrutura,
de um órgão, denominado de Conselho de Administração, que tem a funções e assessoramento
superior e com competências para deliberar sobre matérias específicas, reforçando o caráter de
tecnicidade e qualidade da gestão da entidade.
O Conselho de Administração é composto por membros da própria entidade, de pessoas
representantes da sociedade civil organizada e dos empregados ou colaboradores da
associação, conferido ao Conselho a representatividade dos diversos setores da comunidade e
legitimidade para deliberar sobre matérias de alta relevância para execução
É na qualidade de organização social já qualificada por diversos entes que o CEM pretende
firmar parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás para, de forma compartilhada,
realizar o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em
regime de 12 horas/dia, na POLICLÍNICA, que assegure assistência universal e gratuita à
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população, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nos moldes e termos propostos neste
Projeto.

3.4.8 Diagnóstico Situacional da Saúde no Município de Posse
O Município de Posse está localizado no Estado de Goiás e é integrante da Macrorregião
Nordeste de Goiás, e possui uma população estimada de 36.375 habitantes, (IBGE, 2018), com
densidade demográfica de 15,52 habitantes/Km2.
Posse integra a Região de Saúde Entorno Norte, que possui população -estimada de
1.272.566 habitantes, assim distribuída:
A morbidade hospitalar dos residentes em Posse, segundo. dados do Ministério da Saúde,
apresentado pelo número de internações, em 2047, referidos na tabela abaixo:
Morbidade Hospitalar Registrada no Município de Posse
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho circulatório Agressões
Neoplasias (tumores)
Neoplasias Malignas da mama
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas
Causa Básica Definida
Causa Básica Mal Definida Causas Externas

10,3
9,2
2,66
1 1 ,2
6,5
91
8,4

Acidente de Transporte
As principais causas de internações em 2017 foram: neoplasias em primeiro lugar, seguido
de pneumonias, diabetes, doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares e
doenças hipertensivas. Fonte: Mapa da Saúde -2018.
Em Posse existem 10 Unidades Básicas de Saúde - UBS, 8 Unidades de Saúde
Especializadas, 1 hospital geral, 1 Unidade Mista, 6 SADT isolado e 2 Unidades móvel de
Urgência.
Guarani de Goiás e Correntina na Ba. Posse situa-se no Nordeste de Goiás a uma altitude
de 950 metros, à margem da BR -020, a 530 Km de Goiânia e 295 Km de Brasília.

3.4.9 Estrutura Física
A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE possui arquitetura horizontalizada,
composta por dois blocos, com uma área total construída de 3.775,00 m².
Dispõe de recepções, salas de espera, 26 consultórios, 16 salas para exames, posto de
coleta do laboratório, farmácia, posto de enfermagem, central de esterilização de material,
além de salas destinadas à administração.

3.5

Objetivos Da Proposta
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OBJETIVO GERAL
Gerenciar, por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a Unidade de Saúde
Especializada- POLICLÍNICA POSSE, assegurando a busca Permanente pela excelência. na
assistência prestada aos usuários do SUS, com a aplicação-de forma eficiente dos recursos
financeiros repassados ao CEM.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS;
1- Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento nA Policlíníca,
em ambiente específico, considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento
imediato, com estabelecimento do potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento,
de modo a priorizar atendimento em conformidade com a gravidade do caso.
2-Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades
de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos
lógicos e efetivos de referência e contra referência, ordenados pela Central de Regulação
Estadual.
3-Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes de natureza clínica
realizando a investigação diagnóstica inicial, com retorno do paciente para a rede de atenção
básica ou para nível ambulatorial ou hospitalar de maior complexidade, conforme cada caso.

4-

Integração dos Especialistas com a Atenção Básica.

5-

Realizar consulta médica especializada em regime ambulatorial.

6-Prestar apoio diagnóstico e terapêutico 12 (doze horas) horas do dia de segunda a sextafeira.
7- Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio da Central de
Regulação Estadual, os pacientes que apresentarem quadro instável.
8-Prover atendimento elou referenciamento adequado a um serviço de saúde
hierarquizado, regulado e integrado às Rede de Assistência, a partir da complexidade clínica do
usuário.
9-Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou complexidade dos
casos ultrapassarem a capacidade da unidade.
10-Promover a formação continuada dos colaboradores dA Policlíníca para a melhoria
dos processos de acolhimento e assistência, observando as diretrizes da Política Nacional de
Humanização do SUS.
11- Avaliar os processos de trabalho implantados e executados nA Policlíníca de forma
periódica e constante, objetivando aperfeiçoar as ações e objetivos propostos neste Plano de
Trabalho.
12-Desenvolver um processo sistemático de informação e educação em saúde à
população, em parceria com as UBS modo a minimizar possíveis acidentes e/ou outros agravos.
13-Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários utilizando terapêuticas
apropriadas e o seu gerenciamento para: continuidade de atenção em rede, quando necessário.

3.6

Definição Do Perfil E Dos Serviços Prestados na Unidade
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A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE será uma unidade ambulatorial de alta
resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades
médicas, aptos a realizar procedimentos de média complexidade, através de serviços de
atendimento médico especializado em consultas médicas, cirurgias ambulatoriais e serviço de
apoio e diagnóstico.
O atendimento ambulatorial deverá funcionar, no mínimo, 12 horas por dia, de segunda
a sexta-feira.

3.6.1 Proposta de Serviços
Para a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE serão consideradas as seguintes linhas
de serviços:
Atendimento
Ambulatorial:Atendimento
Ambulatorial
(Primeira
consulta,
Interconsulta, Consultas subsequentes (retornos), Procedimentos terapêuticos realizados por
especialidades não médicas) Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente
encaminhado pela rede/UBS – Unidades Básicas de Saúde para atendimento a uma
determinada especialidade médica e não médica.
•
•
•

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 às subsequentes das interconsultas.
Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
como sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., a partir do 2º atendimento devem ser
registrados como procedimentos terapêuticos realizados (sessões) em especialidades
não médicas.

Especialidades Médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia (Telemedicina),
Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia,
Neurologia,
Pediatria,
Obstetrícia
(pré-natal
de
alto
risco),
Oftalmologia,
Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico
da Família.
Atedimento Multiprofissional: Formada pelos profissionais: Biomédico, Enfermeiro,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente
Social,Odontologia.
Cirurgias menores ambulatoriais (cma): As cirurgias menores ambulatoriais (cma) são
aqueles procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos que não requerem internações
hospitalares. São realizados com anestesia local ou troncular, em consultório, sem a presença
do médico anestesista e dispensam cuidados especiais no pós-operatório.
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: contemplará os pacientes atendidos
na Policlínica e será disponibilizado para a Rede, visando atender os municípios que integram a
Região. Há a previsão dos seguintes exames:
•

Audiometria, Colposcopia, Endoscopia Digestiva Alta/colonoscopia/cistoscopia,
Eletrocardiografia, Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia, Exames
Oftalmológicos (Tonometria, Teste Ortóptico, Campimetria, Mapeamento de Retina,
Biometria Ultrassônica e outros), Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia,
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Espirometria, Holter/MAPA, Mamografia, Nasofibroscopia, Radiologia
Ressonância Magnética, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Patologia Clínica.

Simples,

Sessões de tratamentos: hemoterapia, litotripsia e hemodiálise

3.7

Etapas Para Implantação Do Modelo Gerencial

I. Realização de Diagnóstico Institucional em conformidade com as Diretrizes da ONA
(Organização Nacional de Acreditação)
II.

Oficialização do Modelo de Gestão: Gestão pela Qualidade

III.

Oficialização das Políticas Institucionais

IV.

Segurança do Paciente

V.

Registros Seguros

VI.

Gestão de Suprimentos

VII.

Gestão da Informação

VIII.

Gestão de Pessoas

IX.

Gestão de Equipamentos

X.

Qualificação de Fornecedores

XI.

Consentimento Informado e Esclarecido

XII.

Definição das lideranças

XIII.

Realização de Planejamento Estratégico Participativo

XIV.

Internalização do Planejamento Estratégico:

XV.

Governança Corporativa

XVI.

Capacitação Gerencial continuada em Gestão de Processos

XVII.

Capacitação técnica e humana continuada para todas as equipes de trabalho.

XVIII.
Definição de Fóruns) periódicos de acompanhamento de 'resultados (conforme
diretrizes e metas -dou, -Planejamento Estratégico) nos diferentes níveis hierárquicos
Neste Contexto, o CEM se Propõe a:
• Cumprir os compromissos com as ações das - agendas de prioridades estabelecidas pela
Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde
• Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou
discriminação de raça, cor, religião ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem
privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualizado, personalizado e acolhedor
• Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos os membros
da equipe, para os principais agravos
• Cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos estabelecidos ou
recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde.
• Criar mecanismos técnicos, administrativos e de incentivos garantir as ações de
referência e contra referência para dessa forma garantir a continuidade e eficácia do cuidado
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 89

Proposta Policlínica Regional - Posse

• Criar rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem deslocamentos
desnecessários dos usuários, com utilização intensiva etc.
• Participar da articulação e interlocução com os. equipamentos sociais na área, como
educação, assistência social, conselhos de saúde, movimentos comunitários e setor privado,
buscando integrar A Policlíníca na da população da área e ajudar a rede básica para atuar nos
condicionantes da saúde e assim contribuir com a rede de serviços de saúde do Estado de Goiás
para potencializar as ações para a melhoria da qualidade de vida comunidade
• Adquirir, gerir e proceder eficazmente com a logísticas suprimentos farmacêuticos e
hospitalares
• Gerir, guardar, conservar e realizar a manutenção do prédio, terreno e dos bens
inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários, e equipamentos médico-hospitalares
• Contratar e gerir profissionais de todas as áreas concernentes operação da POLICLÍNICA.
• Executar diretamente ou subcontratar e gerir, quando for o -caso, os serviços acessórios
necessários ao funcionamento da unidade de saúde confirmem termo de referência,
• Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento recusa na prestação de
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal
• Garantir o sigilo das informações dos usuários
• Utilizar os recursos públicos com responsabilidade, buscando, sempre que possível,
conciliar o menor preço e alta qualidade.
A Policlínica Regional de Posse terá como pilares operacionais os seguintes princípios:
• Acessibilidade
• Coordenação do cuidado
• Continuidade do cuidado
• Integralidade
• Responsabilização
• Humanização
• Equidade
• Participação social
• Direito à Informação sobre diagnostico ao Usuário
• Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários no âmbito
do SUS.
Além disto, estimulará a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários
no que se refere à forma de escutar este usuário em seus problemas e demandas, com
abordagem integral a partir dos parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania,
O Plano Gerencial proposto é orientado para o gerenciamento, operacionalização e
execução de ações e serviços de saúde à população, no âmbito da assistência à saúde, tendo por
diretrizes os princípios básicos do Sistema Único de Saúde — SUS, e mantendo um canal de
comunicação permanente entre os demais serviços que compõem a Rede Assistencial de Saúde
do Estado de Goiás.
INSTITUTO CEM
- P á g i n a | 90

Proposta Policlínica Regional - Posse

Os componentes da atenção à saúde em Posse iniciam-se com uma rede de atenção préhospitalar de entes-fixos que constituem. o primeiro nível de: atenção em urgências, prestados
por, -um Conjunto de Unidades Básicas de Saúde Unidades de Saúde da Família, equipes de
Agentes Comunitários. de :Saúde, Ambulatórios Especializados, Serviços -de: Diagnóstico e
Terapia, e Unidades não Hospitalares de Atenção às Urgências (Pronto Atendimento),
Conforme diretrizes do Ministério da Saúde: -"essas unidades deverão: possuir uma
adequada retaguarda para referência dos usuários; que, uma vez acolhidos, avaliados e tratados
neste primeiro nível de assistência, necessitem de cuidados disponíveis em serviços de outros
níveis de complexidade, mediados pela central de regulação médica".
A POLICLÍNÍCAdeverá preencher uma importante lacuna no atendimento de saúde à rede
básica de atenção à saúde em Posse e região, considerando as três linhas de serviço: consulta
de atendimento médico especializado, serviço de suporte diagnóstico e pontos de atenção das
linhas de cuidado definidas de acordo com a necessidade regional.
A POLICLÍNÍCA também terá papel relevante na Política de Educação Permanente em
Saúde do SUS, nos estágios de Graduação e Pós-Graduação, Especialização e Residência Médica.
Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo a unidade de saúde necessita
de pessoas, faturamento e informações sobre saúdes concernentes ao atendimento do público
específico que o demandam.
As estruturas físicas e lógicas, bem como os processos, são interligados de forma que o
funcionamento e um componente Interligados em todo o conjunto e no resultado final da
prestação do serviço na Unidade.
Serão adotados mecanismos para a garantia de transporte para os casos mais graves, que
não possam se deslocar por conta própria, por meio do serviço de atendimento hospitalar móvel
(macas e cadeiras de rodas).
É importante ressaltar que as ferramentas de gestão a serem utilizadas pelo CEM
contribuirão de maneira marcante para que se obtenha um bom acompanhamento do projeto
e, consequentemente, bons resultados.
Diante do exposto e, com o objetivo de garantir atendimento em saúde qualificado, em
conformidade com os compromissos da gestão estadual e utilizando-se de flexibilização
organizacional, aprendizado e possibilidade de inserção de novos componentes da prática
gerencial empresarial, o CEM apresenta, ,nos :itens a seguir, o detalhamento da proposta de
modelo gerencial, orientada para o atendimento no Ambulatório e Serviço de Apoio Diagnóstico
dA Policlíníca Posse.

3.8

Estrutura da Proposta Técnica

O Instituto CEM é uma entidade que preza pela execução dos serviços assistenciais de
saúde de qualidade, aplicando as diretrizes do gerenciamento por- resultados, com foco na
satisfação do cliente, no caso, o usuário do Sistema Único de Saúde — SUS.
Atuar com o compromisso de desenvolver projetos inclusivos, de relevância e que
privilegiem o ser humano, sua coparticipação, sua ética e dignidade, por meio de ações sociais,
educacionais, tecnológicas e práticas de gestão, contribuindo com construção de uma sociedade
justa, fraterna, participativa e solidária é a meta do CEM.
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Neste Projeto será apresentada a metodologia de gerenciamento por resultados adotado
pelo CEM nas unidades geridas pela entidade e que será adotada na. gestão compartilhada dA
Policlíníca Posse.
Este Projeto está dividido em:
I.
II.
III.
IV.
V.

Modelo Gerencial
Organização da Atividade
Organização da Qualidade
Qualificação Técnica
Orçamento para execução do Projeto

Em Modelo Gerencial serão abordados a contextualização e definição do modelo
proposto
Em Organização da Atividade serão abordados itens relativos à organização dos serviços
e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade Ambulatorial
Especializada e demonstra a potencialidade quanto à organização, quando atende a processo
sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um contexto de produção de serviços.
Também avalia a capacidade de incremento de atividade assistencial.
Em Organização da Qualidade, é proposta para desenvolvimento dos serviços para a
eficácia das ações de assistência e a humanização das relações entre equipe profissional,
usuários da Unidade e comunidade. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva a partir
da instituição de comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à Qualidade
Subjetiva relacionadas com a humanização das relações na Unidade, acolhimento e
atendimento dispensado aos usuários do SUS.
Em Qualificação Técnica é a proposta que demonstra a capacidade gerencial por
experiências anteriores,apresenta a estrutura da Direção, a implementação de serviços e
funcionamento de equipe interdisciplinar, a implantação e funcionamento de outros serviços,
apresenta atividades em ciência e tecnologia, apresenta política de recursos humanos e a
metodologia de projetos e e em Quadro de Metas e Cronograma serão apresentas as metas
quantitativas e qualitativas propostas para a unidade e o cronograma de implantação e
execução de serviços.
Em Orçamento para execução do Projeto será apresentada proposta financeira do CEM
contendo os itens da receita e da despesa necessários para a execução do Projeto.

3.9

Limites e Responsabilidades

O Instituto CEM ao assumir o .gerenciamento dA Policlíníca, tem ciência de que terá que
cumprir todas as obrigações contratuais.
Com relação aos servidores cedidos, se houver, a responsabilidade primária pelos atos
desses é da Administração e, eventualmente, poderá o CEM responder solidariamente, dentro
dos limites contratuais.
No tocante à responsabilidade sanitária, o CEM, na qualidade de gerente da unidade de
saúde, assim entendido conforme conceito da Norma Operacional Básica nº 01/96, a NOB/96, é
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responsável pelo atendimento dos usuários do SUS que utilizarem seus serviços, bem como do
paciente, dentro do nível de complexidade da Unidade, qual seja, baixa e média complexidade.
Nesse nível de complexidade e dentro do processo de atendimento, o CEM é responsável
por:
Ofertar consultas médicas, distribuídas de acordo com capacidade operacional instalada
do ambulatório, nas especialidades exigidas em edital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento possível em consulta única. Com atendimento no mesmo dia de consulta
inicial, exames diagnósticos, Inter consultas, consultas subsequentes(retornos) e
consulta diagnóstica.
Integração dos especialistas com atenção básica com utilização da telemedicina e
videoconferências, além de reuniões técnicas presenciais,
Organização do fluxo interno da Unidade; especialidades e exames necessários, no
mesmo horário e de acordo com a linha de cuidado estabelecida.
Coleta de exames de patologia clínica disponível durante todo o- período de
funcionamento dA Policlíníca
Serviços de patologia clínica com resultados ágeis em até 2 horas
Informatização dos serviços com digitalização das imagens integrado ao sistema PACS.
Serviço de resultados de laudos ágeis e precisos.
Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo
assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação.
Tratamentos concomitantes, diferentes daqueles classificados como principal que
motivaram a consulta do usuário, que podem ser necessários, adicionalmente, devido
às condições especiais do usuário elou outras causas.
Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico que sejam requeridos durante o processo de
tratamento.
Assistência por equipe médica especializada, equipe multiprofissional e pessoal auxiliar.
O material descartável necessário para os cuidados multiprofissionais e tratamentos.
Sangue e hemoderivados.
Fornecimento de roupas de hotelaria.
Transporte por Ambulância, contendo equipe médica, enfermagem e motorista, se
necessário.
Procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado atendimento e
tratamento do usuário, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a
complexidade da unidade.

O CEM ainda é responsável pela realização direta, ou -por empresa terceira de exames de
imagiologia que serão ofertados, definidos em edital, a pacientes internos e -externos
referenciados e egressos conforme pactuação.:
No serviço ambulatorial, o CEM assume a responsabilidade de manter equipe médica e
de enfermagem qualificada e em quantitativo necessário para atender à demanda referenciada
dentro dos limites e volumes pactuados entre os parceiros.
Ainda é de responsabilidade do CEM executar diretamente, ou por meio de empresa
terceirizada, os serviços de lavanderia, nutrição e dietética, coleta de resíduos de saúde,
segurança patrimonial e monitoramento eletrônico, faturamento e auditoria interna e Central
de Material Esterilizado — CME.
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Os serviços administrativos da unidade serão executados pelo CEM por meio de
colaborares contratados diretamente, ou por meio de empresa de outsourcing, podendo
também ser utilizado a contratação por meio de pessoa jurídica interposta; sendo um ou todos
os cargos de direção e assessoramento até o terceiro nível de indicação e: contratação exclusiva
do CEM, em razão de sua política de gestão de unidades de saúde, em que existe equipe própria
especializada na fase-dê transição e implantação do modelo de Gestão.

3.10 Modelo De Relacionamento Entre O Cem, O Gestor Municipal E A Ses
O CEM é uma associação civil, sem fins lucrativo, -qualificado como Organização Social
por diversos entes, representada por seu Presidente que é Assistido pelo Superintendente.
Superintendente Executivo do CEM e Diretores com funções claramente definidas.
A participação da comunidade no CEM se dá por meio do Conselho de Administração, que
possui representantes do CEM, da Sociedade Civil Organizada.
A Secretaria Estadual de Saúde é um órgão da administração direta do Estado de Goiás e
é a autoridade sanitária no território, observado o Termo de Compromisso de Gestão
Estadual homologado pelo Ministério da Saúde e nas diversas portarias do Ministério da
Saúde e Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite — CIB/SP e Comissão
Intergestores Regional — CI.,
Sendo o CEM uma Organização Social, o instrumento de relação com a Administração e o
Secretário Estadual de Saúde é o contrato de gestão, que fixam as obrigações de cada um dos
parceiros, pois a relação jurídica que o CEM manterá com a Administração possui caráter de
colaboração, nos termos da legislação estadual, onde as Organizações Sociais, portanto,
traduzem um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade para a consecução de interesses
públicos comuns, com ampla participação da comunidade. De produtor direto de bens e serviços
ainda, um controle estratégico de resultados dessas atividades. O contrato de gestão constitui
o instrumento de fixação e controle de metas de desempenho que assegurem a qualidade e a
efetividade dos serviços prestados à sociedade.
Além das obrigações típicas de um contrato, existe ainda a questão da transparência das
ações do CEM, que deve prestar contas da aplicação do recursos públicos e dos resultados
alcançados à sociedade civil organizada, ao cidadão e a seus representantes.
Desta forma, o relacionamento do CEM com o Gestor Estadual e a Secretaria Estadual de
Saúde se dará em 3 níveis, a saber:
1No nível Administrativo político as relações são estritamente regidas pelo
contrato de gestão, instrumento formal que fixa as metas, a forma de repasse de recursos
financeiros, meio de monitoramento e avaliação, etc. Nesse nível as comunicações se darão
entre-o Secretário Estadual de Saúde e o Presidente ou Superintende Executivo do CEM
2No nível Sanitário técnico as relações são regidas pelas normas sanitárias do
SUS, neste ponto estão englobados as normas da regulação assistencial de acesso da Vigilância
Sanitária, dos sistemas de faturamento do SUS, etc. Nesse nível as comunicações se darão tanto
pelo Secretário Estadual dê Saúde e:técnicos da SES com o Diretor Geral da- Unidade de Saúde
com o Diretor Técnico e o responsável pelo Núcleo Interno de Regulação,
3No nível Participação e Controle Social as pelas normas de Accountability em
que o CEM fará a prestação de contas de suas ações tanto ao Conselho de Administração quanto
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ao Conselho Estadual de Saúde, bem, Câmara Municipal. Neste nível as comunicações se darão
entre o Secretário Estadual de Saúde e o Presidente do CEM, cada qual como aglutinador das
demandas, ou seja, o Conselho Estadual de Saúde e a Câmara Municipal encaminharão suas
demandas ao Secretário Estadual de Saúde que as repassará ao Presidente do CEM, e que fará
a devolutiva ao Secretário.
Em consonância com o Gestor Estadual, A Policlíníca oferecerá suporte para a
disponibilização, no território, dos serviços da Atenção Ambulatorial, integrados às Linhas de
Cuidado de forma contratual, com regulação efetivada por meio de Complexo Regulador.
O modelo de relacionamento da U S E com os gestores de saúde no nível estadual será,
também, baseado em diversos relatórios de controles qualitativos e quantitativos das atividades
assistenciais da unidade, relatórios estatísticos etc. Além disso, a equipe gestora dA Policlíníca
apresentará, sempre que
pertinente, sugestões de melhoria na unidade no aspecto de infraestrutura predial,
informática, equipamentos médicos hospitalares, móveis etc.
A equipe de gestores da unidade estará sempre aberta a ouvir e pôr em prática as
sugestões dos gestores municipal e estadual visando melhorar o atendimento aos usuários do
SUS, promover economias nos custos ou propiciar evolução técnica assistencial.
As demandas do Conselho de Administração serão dirigidas ao Presidente do CEM que as
repassará ao Secretário Estadual de Saúde, a quem compete fazer as devolutivas.

3.11 Modelos E Certificações De Qualidade A Ser Implantado
3.11.1 Da Proposta
Reformar a gestão do Estado significa melhorar não apenas a organização e o pessoal do
Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema institucional-legal, de forma a permitir
que o mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva com a sociedade civil. A reforma do
Estado permite que gestores públicos tenham uma visão da estratégica global a fim da eficiência
na tomada de decisões de forma mais corretas e efetivas, e que seus serviços, tanto os
exclusivos, que funcionam diretamente sob seu comando, quanto os competitivos, que estarão
apenas indiretamente subordinados na medida em que se consolidem em organizações nãoestatais, e passam a operacionalizar de forma mais eficientemente.
Para o atual mercado globalizado e amplamente necessário à população, a gestão dos
serviços de saúde, não constitui obrigatoriedade exclusiva do estado, justificativamente pela
ampla demanda de qualidade nos atendimentos aos cidadãos, nesta linha, justifica-se pela
necessidade de haver uma gestão descentralizada de amplos procedimentos burocráticos de
processos. Conforme definido a seguir por Bresser-Pereira (1995):
Neste plano, entretanto, salientaremos outro processo
tão importante quanto, e que, no entanto não está tão claro: a
descentralização para o setor público não estatal da execução
de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado,
mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos
serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica.
Chamaremos a esse processo de “publicização” dos serviços
públicos de uso imediato da sociedade civil.
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Nesta condição o projeto de GESTÃO PARTICIPATIVA visa atender a necessidade central
que o mercado exige, com isso, o objeto de “publicização” defendido pela PDRAE implementado
com centralização de controle pelo poder público, traz transferência para o setor privado em
promover tais atividades, que não envolvam o poder de Estado diretamente na execução dos
serviços de saúde.

3.11.2 Do Modelo De Certificação De Qualidade (Ona)
O Instituto se propõe a adotar os princípios de Gestão da Qualidade que serão
desenvolvidos considerando a abordagem de processos, ou seja, serão levantados os
processos considerados principais de impacto e suas relações internas, e os processos de
apoio da Instituição. Essa prática permitirá a melhoria da eficácia do Sistema, uma vez que
potencializará a confiança da instituição no funcionamento integrado dos seus processos,
aumentando assim a satisfação do cliente pelo atendimento sistemático dos seus requisitos.
As estruturas administrativas a serem adotadas estarão estabelecidas em um macro
processo a ser elaborado com as sequências e interação das atividades de forma coerente aos
requisitos da certificação pela ONA, segundo o apoio disponibilizado pela SES/GO, em prol da
excelência e melhoria continua, e comporá um rol de documentos a serem formatados em
manuais e institucionalizados.
Portanto, dentre os modelos e certificações de qualidade a que propõe implantar no
curso do contrato de gestão, cita-se:
A avaliação pelo ONA que é realizada pelas Instituições Acreditadoras Credenciadas pela
ONA, tendo como referência as normas do Sistema Brasileiro de Acreditação e o Manual
Brasileiro de Acreditação. A certificação pode ocorrer em três níveis:
✓ Acreditado (Para instituições que atendem aos critérios de segurança do
paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais.
Válido por dois anos).
✓ Acreditado Pleno (Para instituições que, além de atender aos critérios de
segurança, apresenta gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e
plena comunicação entre as atividades. Válido por dois anos).
✓ Acreditado com Excelência (O princípio deste nível é a “excelência em gestão”.
Uma Organização ou Programa da Saúde Acreditado com excelência atende aos níveis 1
e 2 , além dos requisitos específicos de nível 3. A instituição já deve demonstrar uma
cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional. Válido por três
anos).
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3.11.3 Fluxo Para Certificação Da Ona
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3.12 Descrição Do Modelo De Regulação Assistencial
3.12.1

Regulação de Acesso

A regulação no setor saúde deve estabelecer padrões de qualidade segurança para
garantir as condições mínimas- na prestação de serviços, mas sobretudo uma concepção
econômica centrada na organização- do sistema de saúde, no mercado e ,nos recursos
necessários para a prestação de serviços. A garantia do acesso, da qualidade da assistência e da
organização da atenção à saúde demonstram que a proteção do Estado
Considerando também que a prestação dos cuidados de saúde tem especificidades
próprias, é necessário que os governos atuem em nome dos seus cidadãos: para garantia das
condições das adequadas prestações de serviços no setor saúde. E isso requer que os
governantes assumam seu papel regulador.
A regulação do Sistema de Saúde só recentemente ganhou a relevância que o tema requer
no âmbito do SUS, em parte, pelas dificuldades inerentes à compreensão dos conceitos que a
fundamentam, pelas concepções e práticas para o pleno exercício dessa macro função de
gestão, e em parte, também, pelas inúmeras demandas e vazios assistenciais que ocupam a
agenda dos gestores.
De modo geral, os sistemas de saúde buscam como objetivos a serem alcançadas, a
garantia do acesso universal, a prestação do cuidado efetivo, o eficiente uso dos recursos
disponíveis, a qualidade na prestação dos serviços e a capacidade de resposta rápida às
necessidades de saúde da população. Embora exista certa convergência nos objetivos, os
sistemas de saúde têm se organizado de formas distintas para alcançá-los.
A função reguladora do Estado é fundamental para garantir a qualidade, bem como, em
maior ou menor grau. a equidade na distribuição e na alocação de bens e serviços de forma a
garantir a oferta de ações e serviços de acordo com as necessidades da população. Quanto
melhores e mais apropriados forem os mecanismos de regulação melhores serão os resultados
em termos de qualidade, equidade e acesso.
O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS no 1.599/2008, instituiu a Política

•Regulação de Sistemas de Saúde: têm como objeto os sistemas municipais, estaduais e
nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo a partir dos
princípios e diretrizes do SUS, macro diretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e
executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas.
•Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à população e seu objeto
é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos
prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo
estratégias e macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à
Saúde, também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços
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executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da
assistência à saúde no âmbito do SUS.

•Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou
regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a
priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus
respectivos gestores públicos, sendo operacionalizada através dos complexos reguladores. Esta
dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do
acesso baseada em protocolos de classificação de risco e demais critérios de priorização.
A Regulação de Acesso, no âmbito do Município de Posse deverá ser exercida pela
Central de Regulação Municipal/Estadual, operada pela SES conforme pactuação definida.
Os pacientes devem ser encaminhados, prioritariamente, pelas UBS's ou de acordo com
a pactuação regional. A marcação das consultas deverá ser realizada pela rede municipal por
meio de um sistema informatizado "online".
Os pacientes não deverão ter atendimento sequencial programado de rotina, para
possibilitar o acesso de pacientes novos
As funções do Complexo Regulador Estadual são assim esboçadas:

•Introduzir mecanismos de controle, avaliação e regulação, buscando melhorias nos
resultados, a favor da população em termos de qualidade, equidade, integralidade, celeridade,
transparência, quebra do clientelismo e acesso aos serviços de saúde.
•Garantir a integralidade do cuidado, por meio da implantação das Redes de Atenção à
Saúde, com base nos princípios da escala, qualidade e acesso.
acordo com as necessidades de saúde da população, fixando padrões de qualidade com
eficiência e com base nos princípios de equidade e integralidade.

•Monitorar o cumprimento, pelos municípios, dos planos de saúde, dos relatórios de
gestão, da operação dos fundos de saúde, indicadores e metas pactuadas na PPI.
•Elaborar e pactuar protocolos clínicos e de regulação de acesso, no âmbito estadual, em
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, apoiando os municípios na implantação
dos mesmos.
•Operar a Central de regulação estadual para as referências interestaduais pactuadas,
em articulação com as centrais de regulação municipais.
•Fortalecimento do controle e da avaliação, prioritariamente, na avaliação da
organização do sistema e modelo de gestão.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 99

Proposta Policlínica Regional - Posse

•Relação com os prestadores de serviços, qualidade da assistência e satisfação dos
usuários, resultados e impacto sobre a saúde da população.
A unidade é inserida no fluxo de regulação quando a Central de Regulação entra em
contato com as unidades prestadoras para “discutir o caso"-, por meio do Núcleo de Regulação.
Neste momento é verificado se existe a vaga na unidade, e se o paciente está dentro do
perfil exigido, especialmente quanto à complexidade do Caso médico. Em havendo a vaga, o
paciente deverá ser aceito e encaminhado para unidade. Não havendo a vaga ou se o paciente
estiver fora do perfil, esse não será admitido.
A unidade, na qualidade de prestador de serviço, e em havendo vaga de consulta ou
exame, agenda o paciente e o atende, na data e hora agendada.

3.12.2

Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação - NIR é de caráter permanente e atua como um núcleo de
formação multiprofissional e multisetorial. Tem por finalidade coordenar a agenda do
ambulatório e do SADT e servir de interface entre a unidade e a Central de Regulação, além de
permitir a organização do fluxo interno, visando otimizar a utilização dos ambulatórios nas
consultas médicas.
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ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE
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4. ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE:
4.1

IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS:

4.1.1 Implantação De Fluxos Operacionais
4.1.1.1

RECEPÇÃO E PORTARIA

A Recepção e Portaria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é a unidade de serviço
responsável pelo controle dos acessos, circulação e acolhimento dos usuários da unidade, sejam
clientes, acompanhantes, fornecedores e até mesmo colaboradores.
A condição de bom funcionamento deste serviço é que define a primeira impressão
quanto à imagem da instituição, desde que, as pessoas que vão a uma unidade de assistência à
saúde quase sempre estão fragilizadas diante um problema de saúde, seu, ou de familiar, amigo
ou dependente, premido por dificuldades que influem no seu emocional.
A impressão do usuário quando interagindo na unidade para atender as suas
necessidades, sentindo-se ou não apoiado pela estrutura funcional da recepção é que se
reproduz como a imagem idealizada da instituição na comunidade.
É fundamental compreender que atender o usuário não se resume apenas a tratá-lo bem,
com cortesia, mas acrescentar benefícios aos serviços, objetivando superar as suas expectativas,
com a oferta de informações corretas, completas, atualizadas e compreensíveis, de modo que
sirvam de referência para que todos falem “a mesma língua” e haja a satisfação das
necessidades do usuário.
A implantação de um serviço de Recepção e Portaria orientado para a prestação de
serviços aos usuários implica em comprometimento da instituição, a começar por aqueles que
determinam os rumos e as estratégias maiores da instituição. Nesse contexto, é necessária a
compreensão de como atender ao cliente da unidade evitando privilégios e prerrogativas não
previstas na Lei, acolhendo-o com respeito e dignidade, sem discriminação, atento ao
atendimento preferencial para idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, como àquelas acompanhadas por crianças de colo.
Competências do Serviço de Recepção e Portaria:
Informar aos usuários em relação à instituição, missão, valores e serviços;

Direcionar os clientes para os consultórios e serviços de forma humanizada; - Assegurar o
ordenamento na recepção priorizando no atendimento às gestantes, pessoas deficientes e crianças.
Fazer articulação entre clientes, profissionais e serviços;
Procedimentos Gerais da Recepcionista:
Receber cordialmente os visitantes;
Prestar respeitosamente as informações solicitadas e orientar sobre as normas e rotina da
unidade;
Conferir se os crachás de acompanhantes “presentes” são condizentes com os
acompanhantes autorizados pelo enfermeiro responsável da unidade. Caso falte algum crachá,
comunicar imediatamente ao Serviço Social.
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Procedimentos Gerais dos Agentes de Portaria:
Somente permitir a entrada de acompanhantes nas dependências da unidade, quando
devidamente identificados com o crachá adequado e de acordo com a portaria correspondente observar se o crachá está posicionado no peito, em situação visível e sem nada para encobri-lo parcial
ou totalmente; Conferir o crachá de identificação com o seu portador, para verificar a
compatibilidade dele com o local que está sendo visitado; - Informar aos acompanhantes que a
unidade não se responsabilizará pelos pertences pessoais (cheque, dinheiro, joias e outros) nas
dependências das unidades; - Impedir a entrada de pessoas alcoolizadas, suspeitas de estarem
drogadas, com roupas inadequadas (saia curta, decote grande, bermuda, etc.);
Não permitir a entrada de aparelhos eletroeletrônicos, salvo se devidamente autorizado
formalmente pela Coordenação de Enfermagem, portando a via do “documento autorizativo”;
Receber correspondências e outros documentos fazendo o devido protocolo de recebimento
e providenciando encaminhamento;
Coibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhado às instalações, sem que este
esteja devida e previamente autorizado pela Unidade de Saúde Assistencial; - Assumir o posto,
devidamente uniformizados, e com aparência pessoal adequada;
Comunicar imediatamente à Unidade Assistencial, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da
Região, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental, dos responsáveis pela administração da instalação e outros interesses;
Operar equipamentos de controle de acesso, inclusive em meios eletrônicos; - Fiscalizar e
orientar o trânsito interno de empregados, acompanhantes ou pessoas, anotando eventuais
irregularidades e comunicando ao estabelecimento Assistencial;
Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando a manutenção das
condições de segurança;
Colaborar nas ocorrências de ordem policial por fatos ocorridos dentro das instalações da
unidade facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas
presenciais de eventual acontecimento;
Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus
serviços;
Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como bens
particulares de empregados ou de terceiros;
Comunicar à segurança a existência de aglomerações de pessoas junto ao posto; - Repassar
para os colegas que estão assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações recebidas e
em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações.
Perfil desejado para a contratação de Agentes de Recepção e Portaria:
Experiência na área de Saúde, ensino médio completo, possuir boa comunicação oral, carisma,
simpatia, leitura fluente, habilidade para lidar com pessoas, agilidade, flexibilidade, raciocínio rápido,
capacidade de organização e disciplina.
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Definição dos postos:
Os postos de Recepção e Portaria caracterizam-se por serem locais de acesso de
colaboradores, prestadores de serviço, pacientes, acompanhantes, fornecedores e visitantes em
geral. O número de postos, seu horário de funcionamento e o número de pessoas que ocuparão cada
posto serão previamente definidos pela Unidade de Serviço e submetido à aprovação do Gerente da
Área.
Recursos Materiais e Técnicos:
O Serviço de Recepção e Portaria, para atender as funções a que se destina, deverá dispor de
área física, recursos materiais e tecnológicos, sinalização de segurança, entre outros específicos, para
os diversos setores e postos de trabalho de recepção e portaria. Incluem-se os uniformes e
equipamentos de proteção – EPI(s) que serão definidos e incorporados a prática de cada um dos
colaboradores, com as devidas orientações e capacitações necessárias.
Fluxos de Atendimento:

Fluxo da
Recepção
Ambulatorial

Recepção

SAIDA

SADT

Movimentação de Correspondências e Documentos Internos:
Ainda se caracteriza como parte da recepção e portaria as atividades de
registro e movimentação de correspondências e documentos interna e externamente,
mediante a utilização de sistema para a gestão e controle de informações mínimas como remetente,
destinatário, data, prioridade e assunto.
No desenvolvimento dessa atividade observa-se a seleção, cadastro,
reprodução, arquivamento, distribuição interna e externa de documentos, correspondências,
encomendas, execução de serviços externos, serviços de correios devidamente registrados e
autorizados.
Documentos recebidos de origem externa: o setor de protocolo geral será o setor responsável
pelo registro de todos os documentos que chegam à unidade e terá a responsabilidade de
encaminhar ao setor ou destinatário identificado no documento. Este documento será devidamente
registrado em protocolo escrito no livro de registro de protocolo de documentos constando os
seguintes dados: data recebimento; destinatário; remetente; assinatura do recebedor.
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Documentos recebidos de origem interna: os documentos de origem interna seguirão fluxo
próprio e específico de cada serviço.
O Serviço de Recepção e Portaria deverá implantar manual de normas e rotinas, contendo a
descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir apresentamos modelo a ser adotado
pelo serviço.
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POLICLÍNICA REGIONAL
UNIDADE POSSE
Procedimento
Operacional Padrão

- Serviço/Setor: Recepção e Portaria
POP: (RP + nº de ordem)
Elaborado em: / /
Revisado em: / /

Rotinas Operacionais
Objetivo:

Indicações:

Fatores de Risco:

Técnica / Rotina:

Procedimento em caso de não conformidade:

Elaborado por
(nome/função):

4.1.1.2

Revisado por
(nome/função):

Aprovado por
(nome/função):

AMBULATÓRIO

A Constituição brasileira consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. A
Constituição também estabelece que as ações e serviços de saúde devem ser providos por um
Sistema Único de Saúde, organizado segundo as seguintes diretrizes: descentralização e mando
único em cada esfera.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 105

Proposta Policlínica Regional - Posse

O Sistema Único de Saúde deve ser capaz de promover e otimizar o atendimento
ambulatorial, emergencial e hospitalar à população, por meio de assistência médica qualificada
e gratuita a todos os níveis da população, prestado pela rede pública e contratada/conveniada.
Assim, o Ambulatório da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE será um dos instrumentos
de implementação do Sistema Único de Saúde. O atendimento eletivo de promoção e
assistência à saúde em regime ambulatorial inclui a prevenção, tratamento e vigilância à saúde
da comunidade de forma programada e continuada. O Ambulatório da POLICLÍNICA REGIONAL
- UNIDADE POSSE deverá atender aos usuários egressos encaminhados de forma de forma
referenciada pelas Unidades Básicas de Saúde dos Municípios, por meio do Complexo Regulador
Estadual, com horário agendado. As vagas são disponibilizadas proporcionalmente ao número
de habitantes de cada município que compõem a região de abrangência da Policlínica.
A Policlínica deverá atender a Macrorregião Nordeste de Goiás, composta por 1.207.393
habitantes. A área de abrangência é composta por 04 (quatro) regiões de saúde e 31 Municípios:
Entorno Norte: Água Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa,
Planaltina, São João d’Aliança e Vila Boa;
Entorno Sul: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama,
Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás;
Nordeste I: Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e
Teresina de Goiás; e
Nordeste II: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara,
Mambaí, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio D’Abadia.
Horário de funcionamento:
O atendimento ambulatorial deverá ser programado para funcionar, no mínimo, 12 horas
dias, de segunda à sexta-feira, nas especialidades médicas: Anestesiologia, Cardiologia,
Dermatologia (Telemedicina), Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia,
Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia (pré-natal de alto risco), Oftalmologia,
Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico
da Família.
Atendimento pelos profissionais das especialidades: Enfermeiro, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Odontologia.
Para a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE serão consideradas as seguintes linhas
de serviços:
Atendimento Ambulatorial (Primeira consulta, Inter consulta, Consultas subsequentes
(retornos), Procedimentos terapêuticos realizados por especialidades não médicas)
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede/UBS
– Unidades Básicas de Saúde para atendimento a uma determinada especialidade médica e não
médica.
Entende-se por Inter consulta, 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 às subsequentes das Inter consultas.
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Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
como sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., a partir do 2º atendimento devem ser
registrados como procedimentos terapêuticos realizados (sessões) em especialidades não
médicas.
4.1.1.3

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Entende-se, por SADT Interno, que é a disponibilização de exames e ações de apoio
diagnóstico e terapêutico para a totalidade dos pacientes atendidos. O SADT da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE contemplará os pacientes atendidos na Policlínica e será
disponibilizado para a Rede, visando atender os municípios que integram a Região. Há a previsão
dos seguintes exames:
Audiometria, Colposcopia, Endoscopia Digestiva Alta/ colonoscopia/ cistoscopia,
Eletrocardiografia, Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia, Exames Oftalmológicos
(Tonometria, Teste Ortóptico, Campimetria, Mapeamento de Retina, Biometria Ultrassônica e
outros), Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter/MAPA, Mamografia,
Nasofibroscopia, Radiologia Simples, Ressonância Magnética, Teste Ergométrico, Urodinâmica,
Patologia Clínica.
IMAGIOLOGIA
Diagnóstico por imagem, exame de imagem, é uma especialidade médica que se ocupa
do uso das tecnologias de imagem para realização de diagnósticos.
A imagiologia desempenha um papel central no processo de cuidados de saúde na
comunicação médica, educação, investigação e diagnóstico. Com técnicas de imagem cada vez
mais sofisticados que não só mostrar a estrutura do corpo em detalhe, como também a função
dos tecidos dentro do corpo. Embora existam muitos tipos de equipamento de imagem, as
diferentes modalidades de imagem adquiridas de forma analógica ou digital.
No Brasil o Conselho Federal de Medicina reconhece a especialidade pelo nome de
"Radiologia e Diagnóstico por imagem".
Horário de funcionamento:
O serviço de Imagiologia funcionará de segunda a sexta 12 horas por dia, para
atendimento agendado;
QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA IMAGIOLOGIA
Cargo/Categoria
Téc. de Radiologia

Carga
Semanal
24h/Sem

Técnico de Enfermagem ( Ultrassom)

Escala 12X36

CLT

Técnico de Enfermagem (colposcopia
retossigmoldoscopia)
Técnico de Enfermagem ( ex. gráficos)

Escala 12X36

CLT

Escala 12X36

CLT

Auxiliar Administrativo

40 horas

CLT

Bioquimico

12x36

CLT
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Atribuições da Equipe Técnica:
Responsável Técnico (Médico Radiologista):

1. Assegurar que estejam disponíveis os profissionais necessários em número e
com qualificação para conduzir os procedimentos imagem, bem como a necessária
competência em matéria de proteção radiológica;
2. Validar os protocolos operacionais de procedimentos;
3. Prestar cooperação técnica à Comissão de protocolos;
4. Assegurar que a exposição voluntária de acompanhante, ao ajudar um paciente
durante um procedimento, seja otimizada de modo que sua dose seja tão baixa quanto
razoavelmente exequível, considerando o nível de restrição de dose estabelecido pela
Portaria
5. Nº. 453 de 01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária;
6. Zelar para que as exposições médicas de pacientes sejam as mínimas
necessárias para atingir o objetivo radiológico pretendido e que sejam consideradas as
informações relevantes de exames prévios que possam evitar exames adicionais
desnecessários;
7. Assegurar que todos os procedimentos operacionais estejam escritos,
atualizados e disponíveis à equipe;
8. Manter um exemplar da Portaria Federal Nº. 453 de 01 de junho de 1998 –
Secretaria de Vigilância Sanitária em cada serviço de radiodiagnóstico sob sua
responsabilidade e assegurar que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo.
Estabelecer, e assegurar que sejam entendidas, as funções e responsabilidades de cada
profissional, assim como linhas claras de autoridade para tomada de decisão no âmbito do
estabelecimento;
9. Elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica;
10. Revisar e atualizar periodicamente os procedimentos operacionais de modo a
garantir a otimização da proteção radiológica;
11. Assegurar que nos procedimentos sejam utilizados as técnicas e os
equipamentos adequados;
12. Emitir Laudos para os procedimentos realizados;
13. Assegurar que sua equipe técnica esteja treinada e ciente dos requisitos de
desempenho e de segurança dos equipamentos;
14. Atender aos requisitos de controle ocupacional;
15. Promover a monitoração do desempenho dos equipamentos e segurança
conforme guia da ANVISA (RE 1016);
16. Implantar um programa de treinamento anual, integrante do Programa de
Proteção Radiológica/Imagem, contemplando, pelo menos, os seguintes tópicos:
a. Procedimentos de operação dos equipamentos, incluindo uso das tabelas de
exposição e procedimentos em caso de acidentes;
b. Uso de vestimenta de proteção individual para pacientes, equipe e eventuais
acompanhantes;
c. Procedimentos para minimizar as exposições médica e ocupacional.
d. Desenvolver um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) visando assegurar
melhor desempenho dos serviços tendo como principais objetivos:
e. Garantia de um diagnóstico de qualidade;
f. Garantia de que as doses sejam as mais baixas possíveis para a realização de um
exame de qualidade;
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g. Custo, que precisa ser reduzido ao menor possível, através do não desperdício
de energia elétrica, desgaste do equipamento, filmes, químicos e mão-de-obra
especializada.
17. Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados no serviço de
Radiologia.
Técnicos em Radiologia:
1. Executar suas atividades em conformidade com as exigências da Portaria Nº.
453 de 01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária e com as instruções do RT;
2. Manter as instalações e seus equipamentos de raios-x em boas condições;
3. Prover as vestimentas de proteção individual para a proteção dos pacientes, da
equipe e de eventuais acompanhantes;
4. Prover o serviço de material, de forma a não haver falta de insumos necessários,
ao funcionamento durante 24hs/dia obedecendo ao fluxo de pedido predeterminado pelo
setor responsável;
5. Realizar apenas exposições médicas autorizadas por um médico do serviço;
6. Manter registro, em livro próprio, de qualquer ocorrência relevante sobre
condições de operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos;
7. Registrar em livro próprio os procedimentos radiográficos realizados constando:
data do exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, indicação do exame,
tipo de procedimento radiológico realizado, quantidade de filmes utilizados e, quando
aplicável, tempo de fluoroscopia, número de cortes de CT e intervalo dos cortes;
8. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame
radiográfico, em instalações fixas;
9. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições.
A sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os
procedimentos radiológicos;
10. Informar imediatamente ao RT qualquer evento que possa resultar em
alterações nos níveis de dose ou em aumento do risco de ocorrência de acidentes, assim
como qualquer outra circunstância que possa afetar a conformidade da Portaria Nº. 453 de
01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária;
11. Atuar no programa de garantia de qualidade, nas avaliações de doses em
pacientes e nas avaliações do índice de rejeição de radiografias, segundo instruções do RT;
12. Submeter-se aos treinamentos de atualização regularmente oferecidos;
13. Fornecer ao RT informações relevantes sobre suas atividades profissionais
atuais e anteriores, de modo a permitir um controle ocupacional adequado;
14. Em caso de exposição acidental envolvendo altas doses, fornecer informações
para investigação e suporte para acompanhamento médico e tratamento;
15. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame
radiográfico, em instalações fixas;
16. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições.
A sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os
procedimentos radiológicos;
17. Anotar nos registros do paciente/cliente toda repetição de exposição e levar a
conhecimento do RT.
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Auxiliar administrativo:

1.

Recepcionar o paciente agendado;

2.

Proceder a verificação do agendamento;

3.

Registrar a ficha do paciente;

4.

Encaminhar o paciente a sala de espera;

5.

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

fins estatísticos.
Auxiliar de Higienização:

1.

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

equipe;

2.
Proceder a higienização, limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e esterilização de
instrumental, vidraria, bancada e superfícies;
3.

Realizar limpeza do chão de acordo técnica descrita no manual;

4.

Realizar limpeza terminal uma vez por semana e quando solicitado;

5.

Observar rotinas determinadas pelo PGRSS;

6.

Observar horário de coleta do lixo geral;

7.

Anotar no checklist atividades diárias realizadas;

8.

Anotar intercorrências do plantão em livro próprio.

Rotinas para o exame de paciente egresso:
1. Paciente mediante apresentação de Guia Autorizada do SUS terá o exame radiológico
previamente agendado e deverá se apresentar no setor de recepção 15 minutos antes
do horário marcado;
2. Será solicitada documentação de identificação e cartão SUS paciente é orientado pelo
recepcionista à sala de espera:
3. Técnico de radiologia recebe o paciente no setor e processa o registro em prontuário de
acordo com a requisição;
4. Técnico de radiologia prepara o paciente;
5. Pacientes que irão fazer exames que requeiram preparo serão avaliados anteriormente;
6. Médico radiologista realiza o exame dentro das normas técnicas pertinentes ao
serviço e registra em livro próprio;
6. Técnico de radiologia agenda a entrega do resultado do exame.
Normas do Serviço:
1. Não será permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame
radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado;
2. Afixar quadro no interior da sala, em lugar e tamanho visível ao paciente, com o seguinte
aviso: "Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez";
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3. Deverão ser entregues vestimentas de proteção individual para pacientes, equipe e
pais/acompanhantes, e todos acessórios necessários aos procedimentos previstos para
a sala, conforme estabelecido neste manual;
4. Deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais plumbíferos de modo a
preservar a sua integridade;
5. Junto ao painel de controle de cada equipamento de raios-x deve ser mantido um
protocolo de técnicas radiográficas (tabela de exposição) especificando, para cada
exame realizado no equipamento, as seguintes informações:
a. Tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente) e respectivos
fatores de técnica radiográfica;
b. Quando aplicável, parâmetros para o controle automático de exposição;
c. Tamanho e tipo da combinação tela filme;
d. Distância foco-filme;
e. Tipo e posicionamento da blindagem a ser usada no paciente.
6. Será garantida as recomendações para uso do Dosímetro Individual (Portaria Nº. 453 de
01 de Junho de 1998 - ANVISA):
a. Todo indivíduo que trabalha com raios-x diagnósticos deve usar, durante sua
jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada, dosímetro
individual de leitura indireta, trocado mensalmente;
b. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser
utilizados na região mais exposta do tronco;
c. Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser
colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para
estimar a dose efetiva. Em casos em que as extremidades possam estar sujeitas
a doses significativamente altas, deve-se fazer uso adicional de dosímetros de
extremidade;
d. O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário do dosímetro no serviço
para o qual foi designado;
e. Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos
em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados de fontes
de radiação ionizante, junto ao dosímetro padrão, sob a supervisão do RT;
f. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser
enviado para leitura em caráter de urgência.
RADIOLOGIA
O Serviço de Radiologia da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE desenvolverá
atividades de radiologia convencional e contrastada para fins diagnósticos baseados no princípio
da justificação que é o princípio básico de proteção radiológica que estabelece que nenhuma
prática ou fonte adstrita a uma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente
benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento
que possa ser causado. O Serviço de Radiologia desenvolverá suas atividades em conformidade
com o manual operacional, normas, rotinas e protocolos que estão baseados nas normas
estabelecidas pela RDC 50/02 Portaria Federal 453/1998, RE 1016 de 3 de abril de 2006 e será
avaliado a cada 2 anos ou quando houver modificação na legislação.
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Horário de funcionamento:
O serviço de Imagiologia funcionará de segunda a sexta 12 horas por dia, para
atendimento agendado;
Fluxo do Atendimento da Radiologia:

18. Descrição do Fluxo:
19. 1. Paciente com solicitações de exames agendado dirige-se a recepção
20. 2. A recepção admite o paciente, que envia esses dados para realização dos
exames

21. 3. O paciente é atendido, o raio x é realizado e é disponibilizado no sistema.
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22. 4. O sistema armazena e organiza os raio-x para diagnóstico.
23. 5. O médico faz o diagnóstico, tendo todas as informações do paciente, emite
Laudo, que é digitalizado
6. A recepção recebe os resultados. Em seguida, os resultados do raio-x são entregues ao
paciente.
Atribuições da Equipe Técnica:
Responsável Técnico (Médico Radiologista):

24. Assegurar que estejam disponíveis os profissionais necessários em número e
com qualificação para conduzir os procedimentos radiológicos, bem como a necessária
competência em matéria de proteção radiológica;
25. Validar os protocolos operacionais de procedimentos;
26. Prestar cooperação técnica à Comissão de protocolos;
27. Assegurar que a exposição voluntária de acompanhante, ao ajudar um paciente
durante um procedimento radiológico, seja otimizada de modo que sua dose seja tão baixa
quanto razoavelmente exequível, considerando o nível de restrição de dose estabelecido
pela Portaria
28. Nº. 453 de 01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária;
29. Zelar para que as exposições médicas de pacientes sejam as mínimas
necessárias para atingir o objetivo radiológico pretendido e que sejam consideradas as
informações relevantes de exames prévios que possam evitar exames adicionais
desnecessários;
30. Assegurar que todos os procedimentos operacionais estejam escritos,
atualizados e disponíveis à equipe;
31. Manter um exemplar da Portaria Federal Nº. 453 de 01 de junho de 1998 –
Secretaria de Vigilância Sanitária em cada serviço de radiodiagnóstico sob sua
responsabilidade e assegurar que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo.
Estabelecer, e assegurar que sejam entendidas, as funções e responsabilidades de cada
profissional, assim como linhas claras de autoridade para tomada de decisão no âmbito do
estabelecimento;
32. Elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica;
33. Revisar e atualizar periodicamente os procedimentos operacionais de modo a
garantir a otimização da proteção radiológica;
34. Assegurar que nos procedimentos radiológicos sejam utilizados as técnicas e os
equipamentos adequados;
35. Emitir Laudos para os procedimentos realizados;
36. Assegurar que sua equipe técnica esteja treinada e ciente dos requisitos de
desempenho e de segurança dos equipamentos;
37. Atender aos requisitos de controle ocupacional;
38. Promover a monitoração do desempenho dos equipamentos e segurança
conforme guia da ANVISA (RE 1016);
39. Implantar um programa de treinamento anual, integrante do Programa de
Proteção Radiológica, contemplando, pelo menos, os seguintes tópicos:
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a. Procedimentos de operação dos equipamentos, incluindo uso das tabelas de
exposição e procedimentos em caso de acidentes;
b. Uso de vestimenta de proteção individual para pacientes, equipe e eventuais
acompanhantes;
c. Procedimentos para minimizar as exposições médica e ocupacional.
d. Desenvolver um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) visando assegurar
melhor desempenho dos serviços tendo como principais objetivos:
e. Garantia de um diagnóstico de qualidade;
f. Garantia de que as doses sejam as mais baixas possíveis para a realização de um
exame de qualidade;
g. Custo, que precisa ser reduzido ao menor possível, através do não desperdício
de energia elétrica, desgaste do equipamento, filmes, químicos e mão-de-obra
especializada.
40. Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados no serviço de
Radiologia.
Técnicos em Radiologia:
18. Executar suas atividades em conformidade com as exigências da Portaria Nº.
453 de 01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária e com as instruções do RT;
19. Manter as instalações e seus equipamentos de raios-x em boas condições;
20. Prover as vestimentas de proteção individual para a proteção dos pacientes, da
equipe e de eventuais acompanhantes;
21. Prover o serviço de material, de forma a não haver falta de insumos necessários,
ao funcionamento durante 24hs/dia obedecendo ao fluxo de pedido predeterminado pelo
setor responsável;
22. Realizar apenas exposições médicas autorizadas por um médico do serviço;
23. Manter registro, em livro próprio, de qualquer ocorrência relevante sobre
condições de operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos;
24. Registrar em livro próprio os procedimentos radiográficos realizados constando:
data do exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, indicação do exame,
tipo de procedimento radiológico realizado, quantidade de filmes utilizados e, quando
aplicável, tempo de fluoroscopia, número de cortes de CT e intervalo dos cortes;
25. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame
radiográfico, em instalações fixas;
26. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições.
A sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os
procedimentos radiológicos;
27. Informar imediatamente ao RT qualquer evento que possa resultar em
alterações nos níveis de dose ou em aumento do risco de ocorrência de acidentes, assim
como qualquer outra circunstância que possa afetar a conformidade da Portaria Nº. 453 de
01 de junho de 1998 - Vigilância Sanitária;
28. Atuar no programa de garantia de qualidade, nas avaliações de doses em
pacientes e nas avaliações do índice de rejeição de radiografias, segundo instruções do RT;
29. Submeter-se aos treinamentos de atualização regularmente oferecidos;
30. Fornecer ao RT informações relevantes sobre suas atividades profissionais
atuais e anteriores, de modo a permitir um controle ocupacional adequado;
31. Em caso de exposição acidental envolvendo altas doses, fornecer informações
para investigação e suporte para acompanhamento médico e tratamento;
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32. Manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame
radiográfico, em instalações fixas;
33. Manter as portas de acesso de instalações fixas fechadas durante as exposições.
A sinalização luminosa nas portas de acesso deverá estar acionada durante os
procedimentos radiológicos;
34. Anotar nos registros do paciente/cliente toda repetição de exposição e levar a
conhecimento do RT.
Rotinas para o exame de paciente egresso:
7. Paciente mediante apresentação de Guia Autorizada do SUS terá o exame radiológico
previamente agendado e deverá se apresentar no setor de recepção 15 minutos antes
do horário marcado;
8. Será solicitada documentação de identificação e cartão SUS paciente é orientado pelo
recepcionista à sala de espera:
9. Técnico de radiologia recebe o paciente no setor e processa o registro em prontuário de
acordo com a requisição;
10. Técnico de radiologia prepara o paciente;
11. Pacientes que irão fazer exames que requeiram preparo serão avaliados anteriormente;
6. Médico radiologista realiza o exame dentro das normas técnicas pertinentes ao
serviço e registra em livro próprio;
12. Técnico de radiologia agenda a entrega do resultado do exame.
Normas do Serviço:
7. Não será permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame
radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado;
8. Afixar quadro no interior da sala, em lugar e tamanho visível ao paciente, com o seguinte
aviso: "Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez";
9. Deverão ser entregues vestimentas de proteção individual para pacientes, equipe e
pais/acompanhantes, e todos acessórios necessários aos procedimentos previstos para
a sala, conforme estabelecido neste manual;
10. Deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais plumbíferos de modo a
preservar a sua integridade;
11. Junto ao painel de controle de cada equipamento de raios-x deve ser mantido um
protocolo de técnicas radiográficas (tabela de exposição) especificando, para cada
exame realizado no equipamento, as seguintes informações:
a. Tipo de exame (espessuras e partes anatômicas do paciente) e respectivos
fatores de técnica radiográfica;
b. Quando aplicável, parâmetros para o controle automático de exposição;
c. Tamanho e tipo da combinação tela filme;
d. Distância foco-filme;
e. Tipo e posicionamento da blindagem a ser usada no paciente.
12. Será garantida as recomendações para uso do Dosímetro Individual (Portaria Nº. 453 de
01 de Junho de 1998 - ANVISA):
a. Todo indivíduo que trabalha com raios-x diagnósticos deve usar, durante sua
jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada, dosímetro
individual de leitura indireta, trocado mensalmente;
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b. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser
utilizados na região mais exposta do tronco;
c. Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser
colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para
estimar a dose efetiva. Em casos em que as extremidades possam estar sujeitas
a doses significativamente altas, deve-se fazer uso adicional de dosímetros de
extremidade;
d. O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário do dosímetro no serviço
para o qual foi designado;
e. Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos
em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados de fontes
de radiação ionizante, junto ao dosímetro padrão, sob a supervisão do RT;
f. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser
enviado para leitura em caráter de urgência.
Protocolos para Realização dos Exames:
O Serviço deverá implantar em até 30 dias da assinatura do contrato, protocolo de boas
práticas com a descrição passo a passo de todos os exames Radiológicos a serem realizados no
serviço, conforme modelo abaixo descrito.
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EXECUTANTE:
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MATERIAL NECESSÁRIO:
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DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO:

CUIDADOS ESPECIAIS:

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE:

Elaborado por

Revisado por

Aprovado por

(nome/função):

(nome/função):

(nome/função):

SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA
A ultrassonografia é uma técnica médica, não invasiva, utilizada para e produzir imagens
dinâmicas - observadas em tempo real - dos órgãos internos, tecidos, rede vascular e fluxo
sanguíneo, auxiliando, complementando e interagindo com outras especialidades médicas. É um
método que não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. O serviço
contará com médicos ultrassonografistas especializados, comprovadamente habilitado, que
assumirá a responsabilidade pela execução dos exames e elaboração de laudos.
Horário de funcionamento:
O serviço de Ultrassonografia da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE funcionará de
segunda a sexta 12 horas por dia, para atendimento agendado a pacientes do ambulatório da
Policlínica.
Rotinas para o exame de paciente ambulatorial:
1) Paciente será orientado no momento do agendamento do exame quanto ao preparo, caso
necessário, e receberá o protocolo de orientação;
2) Paciente no dia e hora agendado deverá comparecer ao ambulatório da POLICLÍNICA REGIONAL
- UNIDADE POSSE, e no setor de SAME/Recepção fará o seu registro de atendimento e será
encaminhado à sala de espera;
3) Técnico de Enfermagem recebe o paciente no setor de ultrassonografia e confirma o
cumprimento do preparo do paciente conforme orientação específica para o tipo do exame a
ser realizado;
4) Técnico de Enfermagem processa o registro, em livro próprio de acordo com a requisição
constando: data do exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, tipo de
procedimento;
5) Técnico de Enfermagem prepara o paciente para a realização do exame;
6) Médico realiza o procedimento dentro das técnicas pertinentes ao exame solicitado. 7. O Técnico
de Enfermagem após a realização do exame orientará o paciente/acompanhante quanto ao dia
e horário e local de entrega do laudo do exame.
Rotinas para o Técnico de enfermagem:
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1) Preparar a sala de ultrassonografia observando a higiene e limpeza da mesma;
2) Repor materiais necessários para realização dos procedimentos, em quantidade suficiente, para
o período de atendimento;
3) Solicitar ao SAME/Recepção a agenda do dia sempre com 24hs de antecedência;
4) Verificar o pleno funcionamento do equipamento;
5) Acolher o paciente/acompanhante em clima amistoso gerando confiança;
6) Preparar o paciente com vestuário próprio expondo a parte do corpo, para o médico, de acordo
com o exame a ser realizado;
7) Fazer as anotações necessárias de forma legível em impresso próprio conforme orientação do
médico examinador;
8) Após exame limpar o gel no paciente e encaminha-lo ao banheiro;
9) Fazer a troca de lençol descartável a cada exame concluído;
10) Preparar transdutor conforme orientação de higienização a cada exame concluído;
11) Observar com atenção os protocolos de Higiene do equipamento e executá-los com habilidade;
12) Ao final do serviço encaminhar ao SAME/Recepção os registros de atendimento do cliente,
protocolado.
Protocolos para Realização dos Exames:
O Serviço deverá implantar em até 30 dias da assinatura do contrato, protocolo de boas
práticas com a descrição passo a passo de todos os exames de Ultrassom a serem realizados no
serviço, conforme modelo abaixo descrito.
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ELETROCARDIOGRAMA
Técnica de registro do ECG de repouso:
Posicionamento:

O decúbito dorsal horizontal deverá ser o posicionamento padrão para a obtenção
do registro eletrocardiográfico.
Registros obtidos nas posições ortostáticas e sentada não deverão ser adotados
como traçados de referência para análise do eixo elétrico do QRS (SAQRS) e da repolarização
ventricular;
Ambiente:

O paciente não deverá estar em contato com partes de metal da maca ou divã;
permanecendo imóvel e em posição confortável, a fim de evitar tremores musculares. - O local deve
ser preferencialmente, afastado de aparelhos de ondas curtas, fios de alta tensão, motores e outros
aparelhos elétricos, pois esses causam interferências no traçado. - A tomada de corrente elétrica
para ligar o aparelho deve permitir um contato com entrada para fio terra;
Preparo da pele:

Limpar com álcool, benzina ou éter, o local da aplicação dos eletrodos,
especialmente quando se emprega aparelho de amplificação óptica.
Após a limpeza da pele, recomenda-se a aplicação de, aproximadamente, 1 cm de
pasta apropriada. Aplicada a pasta, convém friccionar a pele do local, numa área não superior a 1
cm².
Técnica de registro do ECG de repouso em crianças:

Usar eletrodo com cola adesiva apropriada, descartável e de tamanho adequado,
com conformação específica para neonatos ou para uso pediátrico;
-

Posicionar rigorosamente os eletrodos precordiais;

-

Evitar uso excessivo de pasta de contato. A pasta pode facilmente se estender pelo
precórdio, gerando um campo elétrico homogêneo, o que criará uma morfologia semelhante para
todos os complexos QRS de V1 a V6;

A critério médico, utilizar sedação, quando não for possível obter traçados com
qualidade técnica satisfatória.
Fatores que podem prejudicar o exame:

-

Fatores relacionados ao paciente: Movimentação que gera artefatos; Conformação

do tórax;

Fatores relacionados ao operador: Posicionamento dos eletrodos; Uso excessivo de
pasta de contato.
Fatores relacionados ao equipamento: Sistema de calibração: antes de iniciar o
registro do ECG, deve-se padronizar o aparelho com referência à voltagem. Para isso, existe um
dispositivo elétrico que introduz uma corrente perfeitamente conhecida (1 mV) no circuito;
Interferências eletromagnéticas; Filtro; Sistemas de aquisição e processamento do sinal.
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Protocolos para Realização do ECG:
INSTITUTO
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Procedimento
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SETOR: SADT
PROCEDIMENTO: ECG
LOCAL DE EXECUÇÃO: SALA DE ECG
EXECUTANTE: Enfermeiro / Técnico em Enfermagem
RESULTADOS ESPERADOS: Exame Realizado
MATERIAL NECESSÁRIO: KIT ECG

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 120

Proposta Policlínica Regional - Posse

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO:

-

Testar o eletrocardiógrafo, assegurando que o mesmo está ligado;

-

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

-

Seguir as orientações de utilização segundo o fabricante;

-

Cobrir a maca com lençol descartável;

-

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

-

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

-

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

vias;

metal;

Orientar o cliente a deitar, evitar a movimentação, tossir ou conversa, enquanto o ECG
está sendo registrado, a fim de evitar artefatos;
-

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

-

Efetuar a remoção de gordura, com algodão embebido em álcool 70%, das faces
anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos maléolos
internos);

Colocar os eletrodos no tórax e nos membros conforme determinado, usando eletrodos
autoadesivos ou gel hidrossolúvel ou ainda, outro material de condução (conforme orientação do
fabricante);
-

Iniciar o registro no eletrocardiógrafo;

Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com o esperado para um
traçado eletrocardiográfico;
-

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

-

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

-

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

exame...);

-

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

registro;

-

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

Realizar anotação de enfermagem, na ficha do exame assinar e carimbar; - Preparar a sala
para o próximo cliente.
CUIDADOS ESPECIAIS:
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE:
Elaborado por

Revisado por

Aprovado por

(nome/função):

(nome/função):

(nome/função):
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O laboratório de análises clínicas da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE visa segurança
do pessoal, proteção da amostra, precisão dos resultados, eficiência no fluxo de trabalho, assim
como a proteção do meio ambiente e dos riscos provenientes das atividades realizadas no seu
interior, e está em condições de atender exames à pacientes oriundos do ambulatório em
atendimento.
Horário de Funcionamento: O laboratório da Unidade funcionará 12hs de segunda a sexta.
Fluxo de Trabalho:
O fluxo básico de trabalho do laboratório conforme ANVISA/ MS RDC n.º 50/2002 e ANVISA/
RDC n.º 302/2005 será:

1.

Receber ou realizar a coleta de material;

2.

Fazer o preparo de reagentes/soluções;

3.

Fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado;

4.

Fazer a lavagem e preparo do material utilizado;

SERVIÇO DE LABORATÓRIO
Rotinas de Serviço e Atribuições dos Profissionais:
Bioquímico:
O bioquímico responsável pelo laboratório de análises clínicas desenvolverá suas atividades,
com a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo:

1.

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

2.

A proteção das informações confidenciais dos pacientes;

3.

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

funcionamento;

4.
Os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados para diagnóstico de uso
“in vitro”, em conformidade com a legislação vigente;
5.
A utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante (equipamentos e
produtos) ou com base científica comprovada;
6.

A rastreabilidade de todos os seus processos;

7.
Elaborar instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas e fazer atualizações
quando for o caso;
8.
Promover treinamento e educação permanente aos seus colaboradores mantendo
disponíveis os registros dos mesmos;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 122

Proposta Policlínica Regional - Posse

9.
Avaliar os equipamentos e instrumentos de acordo com a complexidade do serviço
e necessidade de atendimento de sua demanda;
10.

Manter registros das manutenções preventivas e corretivas;

11.
Registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e
insumos, de forma a garantir a rastreabilidade.
Técnico de Laboratório:
Profissional qualificado devidamente registrado no conselho de classe tem como atividades
básicas:

1.
Coletar o material empregando técnicas e instrumentações adequadas para testes
e exames de Laboratório de Análises Clínicas;
2.

Proceder
ao
registro,
identificação, separação,
distribuição,
acondicionamento, conservação, transporte e descarte de amostra ou de
material;

3.

Preparar as amostras do material para a realização dos exames;

4.

Auxiliar no preparo de soluções e reagentes;

5.
Executar tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica do
material biológico coletado;
6.
Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos do
Laboratório de Análises Clínicas;
7.
Organizar o estoque e proceder ao levantamento de material de consumo para os
diversos setores, revisando a provisão e a requisição necessária;
8.
Seguir os procedimentos técnicos de boas práticas e as normas de segurança
biológica, química e física, de qualidade, ocupacional e ambiental;
9.
Guardar sigilo e confidencialidade de dados e informações conhecidas em
decorrência do trabalho.
PROTOCOLO DE SEDAÇÃO E ANESTESIA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA - DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM
Descrição do Procedimento Operacional Padrão
Quando
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Pacientes que forem submetidos a procedimentos anestésicos e /ou sedativos para
realização de exames e/ou procedimentos no Serviço de Radiologia / Diagnóstico por Imagem.
Objetivo
Garantir segurança nos procedimentos anestésicos e de sedação realizados no serviço de
Radiologia / Diagnóstico por Imagem
Condições Necessárias
Monitor Cardíaco (Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Pressão Arterial e
Oximetria de pulso - SpO2);
Equipamento de Anestesia;
Estetoscópio;
Ambú Completo (Máscara, Bolsa Reservatória enriquecida com O2);
Kit Anestesia para Radiologia (Maleta); Carro de PCR; Cardioversor.
Descrição do POP
Conceitos
ANESTESIOLOGIA – Especialidade médica que tem como objetivo proporcionar a
segurança e o conforto aos pacientes a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos,
diagnósticos e terapêuticos sem a percepção da dor e isentos dos efeitos reflexos indesejáveis
do trauma cirúrgico.
ANESTESIA GERAL – É um estado do nível de consciência durante o qual o paciente não é
despertado, mesmo por estímulos dolorosos. A habilidade de manter a ventilação é
frequentemente comprometida, necessitando de assistência respiratória para manutenção da
permeabilidade da via aérea e uso de ventilação com pressão positiva devido à depressão da
ventilação espontânea por drogas e/ou relaxantes musculares.
ANALGESIA – Consiste na diminuição ou supressão da sensação dolorosa, sem perda de
consciência.
SEDAÇÃO – É um estado de depressão do nível de consciência induzida por drogas, em
diferentes níveis de intensidade. De acordo com doses administradas e respostas individuais do
paciente, o resultado pode variar desde a consciência com leve tranquilidade até a
inconsciência. É classificada em 3 níveis:
• ANÓLISE (SEDAÇÃO MÍNIMA) – É o estado de tranquilidade e calma induzido por drogas,
durante a qual, o paciente responde normalmente aos comandos verbais. Embora as funções
cognitivas e de coordenação possam estar comprometidas, a função cardiovascular e
ventilatória estão preservadas.
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• SEDAÇÃO MODERADA (“SEDAÇÃO CONSCIENTE”) – É uma depressão da consciência
induzida por drogas, durante a qual o paciente desperta intencionalmente a um comando verbal
e/ou um leve estímulo tátil. Nenhuma intervenção é necessária para manter a via aérea
permeável e a ventilação espontânea está adequada. A função cardiovascular está preservada.
Os reflexos de retirada aos estímulos dolorosos não são válidos como resposta esperada nesse
nível de sedação.
• SEDAÇÃO PROFUNDA – É uma depressão da consciência induzida por drogas, durante a
qual o paciente não acorda facilmente, porém responde aos estímulos dolorosos repetidos. A
habilidade de manter a função ventilatória espontânea pode estar comprometida. Paciente
pode requerer assistência para a manutenção da permeabilidade das vias aéreas e/ou suporte
ventilatório. A função cardiovascular está frequentemente preservada. Os reflexos de retirada
aos estímulos dolorosos não são válidos como resposta esperada nesse nível de sedação.
ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO – É caracterizado pelo transporte do paciente entre
destino e origem sob cuidados do anestesiologista, sem administração de agentes psicotrópicos,
podendo ocorrer ou não intervenção terapêutica para a manutenção da condição clínica
(hemodinâmica e ou respiratória) estável e segura. Pode ocorrer a necessidade de intervenção
anestésica por falta de colaboração do paciente, mudança de condição clínica ou necessidade
de realização de procedimentos dolorosos não planejados.
Responsabilidades
1.
O anestesiologista deve oferecer ao paciente os melhores padrões de cuidado
na sua especialidade em respeito à dignidade do paciente.
2.
O médico anestesiologista deve respeitar a lei e sugerir mudanças nos cuidados
assistenciais pelo interesse da segurança de seus pacientes e sua prática.
3.
O médico anestesiologista deve respeitar os direitos dos pacientes, seus
familiares, demais médicos e outros profissionais da saúde.
4.
O anestesiologista deve atualizar seus conhecimentos de forma contínua,
objetivando proporcionar uma prática anestésica de qualidade aos seus pacientes.
5.
sociedade.

O médico anestesiologista tem responsabilidade ética com a comunidade e a

6.
Todo paciente e seus familiares devem ser tratados com respeito, devendo ser
identificadas suas necessidades e dúvidas, as quais devem ser esclarecidas antes de
procedimento anestésico.
7.
O médico anestesiologista é responsável em realizar uma avaliação clínica
prévia à cirurgia, estabelecendo um plano anestésico para seu paciente.
8.
É dever do médico anestesiologista solicitar consentimento informado
anestésico antes
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de qualquer procedimento de anestesia ou sedação, conforme Política de Consentimento
Informado – POP GESQ -015.
9.
É de responsabilidade do médico anestesiologista promover a vigilância do
paciente durante todo o procedimento anestésico – cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico, não
estando autorizado a sair de sala até o final do procedimento. Se a saída de sala do
anestesiologista for necessária, ela deverá ocorrer mediante a substituição por outro
anestesiologista cadastrado, o qual deverá receber todas as informações referentes ao
procedimento anestésico, devidamente registradas na ficha de anestesia (GMED - 021).
10.
O médico anestesiologista deve manusear os agentes psicotrópicos,
respeitando todas as etapas (registro, manuseio e descarte) conforme regras institucionais.
Descrição do Procedimento
AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA
1.
É obrigatória em todos os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos,
diagnósticos com ou sem intervenção que necessitem de anestesia, sedação ou
acompanhamento anestésico em caráter eletivo.
2.
Nas emergências, quando a condição clínica permitir, o paciente (ou seu
familiar) deverá ser submetido a uma anamnese breve, acompanhada de exame físico para o
efetivo planejamento anestésico. Nas situações de urgência, com risco eminente de morte, as
medidas clínicas de suporte de vida devem ser imediatamente iniciadas e posteriormente
documentadas no prontuário do paciente.
3.
A revisão do prontuário do paciente seguida de anamnese, exame físico,
checagem de exames laboratoriais devem ser documentadas no impresso de Avaliação PréAnestésica
(GMED - 021) sendo base para a determinação do estado físico do paciente e prérequisito para o encaminhamento do mesmo para o Centro Cirúrgico e/ou outros
ASA 1
cirurgia.

Paciente hígido, sem nenhuma patologia sistêmica além da que requer a

Paciente com alteração sistêmica leve ou moderada que pode ou não estar associada ao
ASA 2

procedimento cirúrgico.

Paciente portador de doença sistêmica grave, com limitação de atividades que pode ou
não
ASA 3

estar associada ao procedimento cirúrgico.

Paciente portador de doença sistêmica incapacitante que ameaça a vida, nem sempre
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ASA 4

corrigíveis pela cirurgia.

Paciente com risco iminente de morte e pequena chance de sobreviver apesar da
cirurgia.
ASA 5
Paciente declarado com morte cerebral e pequena chance de sobreviver apesar da
ASA 6

cirurgia.

Observação: nas situações de urgência deve ser acrescido da letra U ao estado físico do
doente.
PLANEJAMENTO ANESTÉSICO
Uma história clínica detalhada facilita a tomada de decisões e evita erros e enganos
grosseiros como a administração de medicamentos para os quais o paciente possui alergia
conhecida.
Trata-se de uma consulta médica tradicional, na qual o anestesiologista realiza anamnese
e exame físico para o planejamento anestésico, que tem como objetivo a preparação do
paciente e a discussão do plano anestésico. Plano que só será executado se o paciente estiver
de pleno acordo.
Nesse momento o paciente tira suas dúvidas, discute sobre as vantagens e desvantagens
de cada técnica com o médico anestesiologista, os possíveis efeitos colaterais, dentre outros. É
o momento da discussão entre paciente e anestesiologista sobre o esclarecimento das dúvidas
e a diminuição das angústias.
CHECAGEM DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
A checagem de equipamentos e acessórios necessários para o manuseio de vias aéreas
para a indução e manutenção anestésica deve ser realizada antes da indução anestésica e
registrada na Ficha de Anestesia (GMED - 021).
Na ocorrência de falhas nos equipamentos, a equipe da Engenharia Clínica deverá ser
acionada para o efetivo suporte.
AVALIAÇÃO IMEDIATAMENTE ANTES DA INDUÇÃO
A dupla checagem da avalição pré-anestésica e seus pontos fundamentais, assim como o
plano proposto deve ser realizada imediatamente antes da indução anestésica e registradas na
ficha de anestesia nos campos apropriados (GMED - 021).
A verificação dos sinais vitais é realizada concomitantemente com a monitorização.
MONITORIZAÇÃO
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A presença do médico anestesiologista garantindo a vigilância permanente do paciente e
as frequentes alterações clínicas decorrentes da anestesia e trauma cirúrgico é OBRIGATÓRIA, o
qual não deve se ausentar da sala de procedimentos.
Nas situações onde pacientes recebam tratamento com substâncias radioativas, a
monitorização do paciente deve ser garantida remotamente.
deve avaliar a condição clínica do seu paciente e designar outro profissional médico para
garantir a vigilância do paciente.
A prática de anestesias simultâneas não é permitida, ainda que seja no mesmo ambiente
cirúrgico, conforme Resolução do CFM Nº1.802/2006, caracterizando grave infração ética.
Todos os procedimentos de anestesia, sedação ou acompanhamento anestésico devem
utilizar os recursos mínimos obrigatórios de monitorização estabelecidos pela Resolução do CFM
Nº1.802/2006 que incluem:
- Eletrocardiografia contínua; - Pressão arterial média não invasiva;
- Oximetria de pulso.
O uso da capnografia em anestesias gerais em pacientes intubados, em uso de máscara
laríngea ou qualquer dispositivo artificial para manutenção de via aérea é obrigatório.
Os alarmes de segurança dos monitores multiparâmetros e da estação anestésica devem
estar acionados durante a cirurgia ou exame diagnóstico.
A utilização de recursos de monitorização adicionais é de julgamento do anestesiologista,
baseado nas condições clínicas do paciente e complexidade do procedimento.
Os recursos de monitorização devem ser registrados na ficha de anestesia em campo
específico para tal finalidade (GMED - 021).
APLICAÇÃO DA TÉCNICA ANESTÉSICA
Somente são permitidas para uso as medicações psicotrópicas padronizadas e
dispensadas pela Farmácia da CSSJ.
As medicações psicotrópicas são dispensadas pela farmácia mediante a solicitação do
anestesiologista que preencherá e assinará o impresso de solicitação.
O setor de Radiologia / Diagnóstico por Imagem possui o Kit de Anestesia para Radiologia.
Tratase de uma maleta cujo seu conteúdo foi confeccionado pelos principais Médicos
Anestesiologistas que atendem no setor. Este Kit é solicitado pela equipe de enfermagem
do serviço de radiologia / Diagnóstico por Imagem ao serviço de farmácia em nome do paciente
que será submetido ao procedimento anestésico/sedação. Esta maleta é entregue no setor por
um funcionário da farmácia devidamente lacrada. Esta será aberta, SOMENTE, pelo Anestesista.
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Caso o Anestesista precise de alguma medicação que não esteja disponível neste kit , a
medicação será dispensada pela Farmácia mediante prescrição médica. A equipe de
enfermagem da unidade estará a todo tempo disponível ao Médico Anestesista auxiliando em
todas as etapas do procedimento anestésico.
As medicações residuais e os cascos vazios, ao final da anestesia, devem ser descartados
conforme POP HIGN – 010.
RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA
Todo paciente, após o término do procedimento sob anestesia ou sedação deverá ser
submetido a um processo de recuperação anestésica.
do paciente (oximetria de pulso, cardioscopia, pressão arterial não invasiva, FC, FR),
assistência médica e de enfermagem e registro.
No serviço de Radiologia / Diagnóstico por Imagem a recuperação anestésica do paciente
será realizada na sala de exames ou no Repouso de acordo com a avaliação do Médico
Anestesista.
O médico anestesiologista deve planejar a transferência do paciente, prevendo eventuais
complicações que possam ocorrer durante a mobilização.
Os critérios de alta da recuperação pós-anestésica é baseado na Escala de Aldret, onde o
paciente com score > ou = a 7 poderá ser liberado para a Unidade de Internação, já com score <
a 7, este deve ser transferido para a unidade fechada (UTI, USIPO, UCOR).
*Déficits neurológicos, motores e auditivos prévios não contra-indicam a alta.
A alta poderá ser avaliada pelo anestesiologista com o score mínimo desde que não haja
ocorrência de padrões avaliados:
- Saturação de oxigênio pela oximetria menor que 90%
- Variação de pressão arterial diastólica menor ou maior que 30% em relação ao valor
préanestésico
- Náuseas e vômitos presentes
- Ausência de resposta a estímulos auditivos*
- Incapacidade de movimentar as 4 extremidades*
Em procedimentos ambulatoriais, além da aplicação dos critérios de alta descritos,
devemos considerar que os pacientes apresentem:
- Orientação no tempo e espaço;
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- Estabilidade hemodinâmica;
- Ausência de vômitos;
- Ausência de dificuldade respiratória;
- Capacidade de ingerir líquidos;
- Capacidade de locomoção como antes, se o procedimento familiar;
- Sangramento mínimo ou ausente;
Dar conhecimento ao paciente e ao acompanhante, verbalmente e por escrito das
instruções relativas aos cuidados pós-anestésicos, bem como a determinação da Unidade para
atendimento das eventuais ocorrências.
A prescrição da alta anestésica é de responsabilidade intransferível do anestesiologista –
Aldret.
É de responsabilidade do anestesiologista realizar as transferências internas dos
pacientes.
A ausência do anestesiologista nas transferências internas/externas da pacientes em
ventilação mecânica, só será permitida quando houver um médico intensivista ou emergencista,
o qual será responsável pelo transporte.
Consequência caso não atinja o esperado
Procedimento Anestésico e/ou Sedação ineficaz gerando angústia e insegurança ao
paciente
O que fazer caso não atinja o esperado
Rever processos, corrigir falhas
Referência Técnicas, Legais e Regulatórias
• Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 1802/2006 – Avaliação pré, durante e
pós, anestesia; vigilância constante da anestesista (em sala), necessidade de monitoração e
equipamentos.
• Norma sobre edificações em Salas de Operação – RDC/ANVISA Nº50/2002
• American Society of Anesthesiologists – ww.asahq.org
• Sociedade Brasileira de Anestesiologia – www.sba.com.br
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• Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº1670/03 – Sedação Profunda
• Resolução SS-169 de 19/06/96 – procedimentos ambulatoriais
• Practice Guidelines for Preoperative Fashing and the Use of Pharmacologic Agents to
Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration: Application to Healthy Patients Undergoing.
• Elective Procedures – A Report by the American Society of Anesthesiologists developed
by the Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the
Risk on Pulmonary Aspiration.
• Manual for Anesthesia Departament Organization and Management – 2005/2006 –
American Society of Anesthesiologists.
• SOBECC2007
4.1.1.4

FLUXOS OPERACIONAIS DE CIRCULAÇÃO (ÁREAS RESTRITAS, EXTERNAS E DE
INTERNAÇÃO)

Fluxo de pessoas e materiais conforme fluxos e rotinas já adotadas pelo Instituto CEM ,
visando disciplinar o fluxo de profissionais, fornecedores, visitantes e alunos nas dependências
dos locais administrados, as normas e os procedimentos administrativos aqui explanados
atualmente aplicam-se a todos os departamentos estruturais pertencentes à Administração,
devendo estes serem os responsáveis pela sua aplicabilidade .
Devido às peculiaridades de uma Unidade de Assistência à Saúde, tais medidas são sugestivas
e serão ajustadas para melhor atender a demanda da população durante a gestão da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE através da gestão do Instituto CEM.

TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS
Acesso de usuários (Atendimento Ambulatorial) e funcionários (segunda a sexta- feira das 7:00
as 19:00h): será realizada, exclusivamente, pela entrada principal de atendimento do edifício, sendo
proibido o trânsito por portas secundárias, salvo em casos excepcionais, quando as mesmas poderão
ser utilizadas como rota de fuga / saída de emergência. A recepção deverá se dar da forma mais
educada, humana e cortês, conforme normas e regulamentações em vigência do Instituto CEM . O
local contará com vigilância diurna durante todo o horário de funcionamento, com intuito de
controlar os acessos e manter a segurança .
Acesso de pacientes do ambulatório (segunda a sexta-feira das 7:00 as 19:00h): será realizada,
exclusivamente, pela segunda entrada de atendimento do edifício, sendo proibido o trânsito por
portas secundárias, salvo em casos excepcionais, quando as mesmas poderão ser utilizadas como
rota de fuga / saída de emergência. O local contará com vigilância diurna durante todo o horário de
funcionamento, com intuito de controlar os acessos e manter a segurança .
NORMAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES
I. É proibido fumar nas dependências da Policlínica , inclusive no estacionamento;
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II. É proibido usar os telefones da unidade;
III. É proibido entrar nas dependências das unidades portando medicamentos, alimentos ou
bebidas;
IV. É proibido sentar na cadeira/ leito dos pacientes;
V. É vedada a entrada de aparelhos eletrônicos como notebook, tablet, radio e etc;
VI. É proibida a circulação de pacientes e acompanhantes em locais onde o paciente não está
sendo atendido;
VII. É proibido o ministrar medicamentos aos pacientes na Policlínica, pois os mesmos serão
oferecidos pela equipe de enfermagem;
VIII. É proibido o uso de roupas curtas, decotadas ou transparentes, pois aumenta o risco de
infecção;
IX. Após as refeições, todos os utensílios devem ser entregues à copeira;
X. Após o atendimento no leito-dia todo o enxoval deverá ser entregue;
XI. Os pacientes idosos, menores de 18 anos ou incapazes terão direito a um acompanhante
durante o atendimento;
Todos os pacientes e acompanhantes deverão ser orientados quanto ao descarte correto de
resíduos no momento da geração .
Informações para Acompanhantes:
✓ O usuário terá direito a 01 (um) acompanhante a ser solicitado pela enfermagem, havendo
necessidade .
✓ Será permitida a permanência de acompanhante mediante a autorização feita em impresso
anexo, preenchida, assinada e carimbada pelo (a) enfermeiro (a) supervisor .
✓ Pessoas com mais de sessenta (60) anos de idade, gestantes e portadores de deficiência que não
apresentarem boas condições de saúde, não poderão ser acompanhantes de seus pacientes .
✓ Só é permitido acompanhante com idade a partir de dezoito (18) anos de idade e menor de 60
anos .
Carga/descarga, Prestadores de Serviços, Fornecedores e Veículos Oficiais:
Será realizada, exclusivamente, entrada localizada nos fundos da Unidade, sendo proibido o
trânsito por portas secundárias, salvo em casos excepcionais, quando as mesmas poderão ser
utilizadas como rota de fuga / saída de emergência. O local contará com vigilância armada 24h com
intuito de controlar os acessos e manter a segurança .
Visando a preservação patrimonial e manutenção da segurança interna, todas as pessoas e
profissionais que tiverem acesso às dependências deverão portar crachás específicos bem como,
terem sua entrada e saída registrados em sistema informatizado de cadastro, com informações
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pessoais e registro fotográfico com emissão de etiqueta com código de barras e ou controle
eletrônico, conforme o caso .
Serão reconhecidos como crachás – adesivos ou etiquetas autocolantes: Acompanhante destinado a acompanhantes de pacientes que farão uso dos serviços prestados na Unidade;
Fornecedores - destinados a fornecedores que necessitam ter acesso às dependências da
Unidade, em horários e locais de acesso previamente determinados e autorizados;
Funcionário - Crachá funcional/nominal destinado a profissionais no exercício de suas funções;
Acesso Administrativo - destinado a profissionais no exercício de suas funções fora de seu local
original de trabalho ou visitas administrativas, que necessitem adentrar a Unidade por quaisquer
motivos, desde que previamente autorizados e identificados na recepção principal;
Prestador de Serviço - destinado a profissionais terceirizados e que prestem serviços,
necessitando de acesso às instalações, desde que autorizados e identificados na portaria principal;
A entrega de crachá e ou adesivos/etiquetas autocolantes, só se dará mediante a
apresentação pelo interessado de documento de identidade, de onde serão extraídos os dados
pessoais do mesmo. Os mesmos deverão ser usados na parte superior do corpo, acima da cintura,
em local de fácil visualização .
As visitas administrativas também deverão ser identificadas junto ao setor destino e ter a
entrada registrada em livro próprio, ata ou controle eletrônico. Nos casos em que a visita
administrativa não estiver portando o crachá ou outro documento que o identifique, a Recepção
Principal deverá verificar junto a Direção e só então liberar o acesso deste às dependências,
conforme o caso .
Os funcionários das empresas terceirizadas, como os de limpeza, manutenção e de vigilância,
no exercício de suas funções dentro das instalações da Unidade também deverão possuir e fazer o
uso de crachá de identificação próprio da empresa contratada .
O controle de circulação de pessoas, fora dos horários normais de expediente ficará a cargo
da empresa responsável pela vigilância e será feito mediante anotações em livro próprio,
registrando-se o destino e o horário do ingresso e da saída. O acesso somente será permitido com a
respectiva identificação e autorização do responsável pela Unidade ou direção receptora .
A critério do Instituto CEM poderá ser interditado o acesso, a passagem ou a permanência de
pessoas em quaisquer partes do edifício, ficando ainda proibido o acesso de vendedores,
promocionistas, agenciadores e pedintes de qualquer espécie. Não será permitido o comércio de
produtos ou serviços dentro do espaço físico, quer seja realizado por representantes comerciais ou
pelos próprios servidores da Instituição, de acordo com o inciso XVIII, Art. 17, da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1.990 .
Fica proibido o ingresso e a utilização de cigarro, tabaco ou quaisquer outras substâncias
ilícitas dentro das instalações, sendo vedada a entrada de visitantes ou prestadores de serviços
alcoolizados

TRÂNSITO DE VOLUMES E BENS MÓVEIS
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A saída ou o recebimento de mercadorias só será realizado com o acompanhamento de
responsável devidamente designado pelo Instituto CEM , sendo que nenhum volume, objeto ou bem
móvel poderá ser retirado sem que seu portador esteja munido da Autorização de Saída de Material,
que será sempre emitida, em duas vias, ficando uma delas de posse da pessoa que está fazendo a
retirada. Essa via deve ser apresentada na Portaria de Carga/Descarga para a saída mercadoria. A
mesma deve ser devolvida no ato da devolução da mercadoria .
Referência: Tal medida não se aplica a volume cujo conteúdo indique visivelmente tratar-se
de expedientes de rotina como processos, correspondências, boletins de serviço, etc .

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Haverá plena fiscalização das equipes de vigilância, devendo as mesmas ser executadas por
empresa contratada, na forma da legislação vigente, em pontos estratégicos da Unidade, visando
garantir a segurança dos usuários, profissionais e patrimônio: - Recepção principal – 12x36 diurno
desarmado - Carga/Descarga e Estacionamento interno - 12x36 diurno e noturno armado - Porteiro
de área externa para controle de acessos ao estacionamento externo – diurno - Vigilante ronda
(destinado a rondas diurnas e noturnas em toda Unidade) - 12x36 diurno e noturno armado Os
profissionais Vigilância e Segurança Patrimonial e Portaria terão dentre os critérios exigidos, possuir
curso de brigadista devidamente comprovado, para que possua capacidade técnica para atuar em
situações de emergência, tais como, catástrofes, incêndios e etc .
É expressamente proibido manter ou guardar substâncias capazes de fornecer risco à
segurança dos prédios (Sede e Unidades), notadamente explosivos e inflamáveis, substâncias tóxicas
ou materiais que exalem mau cheiro e impacto ambiental, salvo quando houver instalações
apropriadas para tal e com pleno consentimento / deliberação superior, bem como os casos
aplicáveis à gestão dos resíduos de saúde, constantes nesta Proposta de Trabalho .
Os aparelhos e equipamentos de uso comum somente poderão ser instalados ou
remanejados por pessoas devidamente habilitadas e com prévio consentimento do setor de Material
e Patrimônio do Instituto CEM .
Em caso de sinistro, conflito ou qualquer outra situação que possa afetar a ordem e a
segurança, o esvaziamento do prédio será conduzido por pessoas treinadas, pertencentes ao Serviço
de Vigilância, à Supervisão de Logística e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA .
Qualquer desaparecimento de material, bem como os danos decorrentes de má utilização ou
uso indevido das instalações, equipamentos e materiais deverá ser comunicado, imediatamente e
por escrito à autoridade responsável por esta atribuição .
O responsável pela Unidade / Posto e consequentemente pelas instalações, equipamentos ou
materiais sob sua guarda e responsabilidade, deverá comunicar o caso à delegacia de polícia mais
próxima, bem como registrar o Boletim de Ocorrência Policial, em até três dias úteis, subsequentes
ao conhecimento do fato;
Cientes do fato, o Instituto CEM adotará providências cabíveis, promoverá a instauração de
sindicância visando à apuração do ocorrido, bem como comunicar à empresa prestadora de serviço
de vigilância .
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Concluída a sindicância e caracterizada a existência de responsável pela avaria ou
desaparecimento do material, independentemente de outras penalidades, sujeitar-se-á o envolvido
a uma das seguintes opções: a) Arcar com as despesas da recuperação do material;
b) Substituir o material por outro com as mesmas características;
c) Indenizar em dinheiro, esse material, de acordo com o preço de mercado atualizado .
O Instituto CEM não se responsabilizará pelo desaparecimento de materiais e objetos de
propriedade particular, não cabendo assim, qualquer providência administrativa .
As correspondências de qualquer espécie deverão ser entregues, exclusivamente, no setor
destinado a tal da a colocação de móveis ou de quaisquer objetos que obstruam as áreas de
circulação e partes comuns das instalações e/ou imediações da unidade, sendo os casos omissos
resolvidos, em conjunto, pelas Diretorias do Instituto CEM e pela direção da unidade .

CIRCUITO INTERNO DE TV E MONITORAMENTO
Conforme proposta de implementação das normas de circulação de pessoas na Unidade e,
tendo em vista a peculiaridade dos serviços prestados, a segurança da população, bem como a do
patrimônio, demandam por ferramentas que proporcionam ações ágeis e eficazes .
Não são raros os casos noticiados de incidentes, furtos, roubos, desvios de conduta /
infringência da lei e ações de vandalismo que são propiciados nos ambientes de grande fluxo de
pessoas, como é o caso de uma Unidade de Saúde que presta serviços à população .
Neste contexto, para gestão plena da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE propomos a
criação de um Sistema de Monitoramento através de Circuito Interno de TV - CFTV, composto por
um avançado parque tecnológico de câmeras, monitores e acessórios correlatos para
monitoramento, em tempo real, de toda a situação interna e externa (arredores) da Unidade .
O sistema implantará câmeras de monitoramento em locais estratégicos para manutenção da
segurança da Unidade, como recepção e locais de circulação, entrada e saída de
pessoas/funcionários, estacionamento, almoxarifado, farmácia e corredores internos, além da
possibilidade do monitoramento das calçadas e imediações do prédio, na forma da legislação
vigente. Além da segurança real, estas ferramentas aumentarão a sensação de segurança das
pessoas que fazem uso da estrutura da Unidade .
Todas as imagens serão monitoradas em tempo real através da implantação de uma Sala de
Monitoramento equipada com monitores de LCD, que transmitirão as informações para o gestor e
para o setor de segurança, e que ficarão gravadas para consulta / providências cabíveis .
O monitoramento também poderá ser realizado à distância por setores / pessoas previamente
autorizadas, que poderão tomar providências imediatas e eficazes para resolução dos problemas
sem, contudo, dispensar a atenção dos gestores alocados no prédio da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE.
A instalação do circuito obedecerá à legislação vigente, na qual dispõe sobre a colocação de
placas informativas, conforme modelo abaixo. Estas placas de aviso serão instaladas nos locais

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 135

Proposta Policlínica Regional - Posse

monitorados e informarão sobre o circuito de câmeras, proporcionando embasamento
jurídico/legal, bem como ampliando a sensação de segurança para as pessoas/funcionários .
Tais medidas proporcionarão efetivas ações de segurança e darão aos Gestores a
oportunidade de monitorar, em tempo real, toda a situação e o andamento dos trabalhos realizados
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.

4.1.1.5

FLUXOS DE ÁREAS RESTRITIVAS, EXTERNAS E DE INTERNAMENTO

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 50, as circulações externas e
internas dos Estabelecimentos Assistências à Saúde correspondem aos seus acessos (fluxos),
estacionamentos e circulações horizontais e verticais, em conformidade com a norma NBR-9050.
Os fluxos hospitalares permanecem extremamente importantes para o bom funcionamento
da unidade de Assistência à Saúde. Com o perfil da unidade, isto é, suas atribuições e
dimensionamento, inicia-se uma das mais importantes etapas no processo projetual de uma unidade
de Assistência à Saúde: a etapa da setorização, isto é, a análise da distribuição espacial atual das
unidades funcionais e dos ambientes que constitui a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. Para
a elaboração desta análise a caracterização, avaliação e organização dos fluxos hospitalares
desempenhara um papel fundamental, onde consideraremos as seguintes atribuições:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Atendimento Ambulatorial / Policlínica Dia
Atendimento em Internação
Apoio Diagnóstico e Terapia
Apoio Técnico
Ensino e Pesquisa
Apoio Administrativo
Apoio Logístico

Em cada uma destas atribuições desenvolve-se em uma ou mais unidades funcionais da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e, mais especificamente, nos diferentes ambientes que o
constitui.
A distribuição espacial das unidades funcionais e de seus respectivos ambientes, isto as
posições relativas que ocupam na edificaçãa Policlínicaar da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE, levou-se em consideração, principalmente, a adequação dos fluxos hospitalares que delas se
originam ou que para elas se dirigem.
Certamente consideramos também outros fatores que abrangem a arquitetura hospitalar e
sua setorização, entre eles as características climáticas (orientação da edificação em relação a
insolação e aos ventos dominantes), a topografia, a drenagem, as características do terreno, a
hierarquia do sistema viário em torno do mesmo, assim como o tipo e a intensidade de ocupação
das áreas vizinhas. Nenhum destes fatores, entretanto, é, a nosso ver, tão determinante para a
distribuição espacial das unidades funcionais da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE como os
tipos de fluxos que entre elas ocorrem.
OS PRINCIPAIS TIPOS DE FLUXOS
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Os principais tipos de fluxos podem ser divididos em dois grandes conjuntos: os fluxos
interfuncionais (que se desenvolvem entre diferentes unidades funcionais) e os interfuncionais (que
ocorrem dentro de uma única unidade funcional).
Fluxos Interfuncionais:
Paciente Externo
São constituídos pelos fluxos dos pacientes que buscam o atendimento imediato (urgência e
emergência), o atendimento ambulatorial, ou o apoio ao diagnóstico e terapia e que não se
encontram em regime de internação.
A circulação destes pacientes pela unidade, assim como de seus acompanhantes, será restrita
às áreas funcionais onde recebem atendimento, evitando sua passagem pelas circulações reservadas
aos funcionários e pacientes internados.
Paciente Interno
Serão constituídos pelos fluxos de pacientes em regime de internação, dentro da própria
unidade de internação, ou quando acompanhados por funcionários / acompanhantes, os quais irão
acessar as diferentes unidades funcionais para diagnóstico ou terapia.
Acompanhantes
Serão constituídos pelos fluxos de familiares dos pacientes externos e internos que os
acompanham durante sua permanência na unidade de Assistência à Saúde, inclusive na fase de
internação, quando se tratar de crianças e idosos.
Funcionários
Serão constituídos pelos fluxos dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes
sociais, psicólogos, terapeutas, farmacêuticos, auxiliares etc.) e de todos os técnicos e pessoal de
apoio necessários ao funcionamento da unidade. A circulação de funcionários poderá, por vezes, ser
restrita às unidades em que atuam ou, em alguns casos, como acontece em geral com a maior parte
dos profissionais de saúde, ser permitida em toda a unidade. Na maioria dos casos a circulação dos
funcionários, principalmente a de profissionais da saúde se confunde com a circulação dos pacientes
em regime de internação, não devendo se misturar, em princípio, com a circulação de pacientes
externos.
Insumos
Serão constituídos pelos fluxos de insumos de diversos tipos que são demandados pelas
diferentes unidades funcionais, entre os quais destacam-se pelo volume e importância, os alimentos
(processados ou não), roupa limpa, material cirúrgico, medicamentos, equipamentos etc.
Em algumas áreas da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE verifica-se uma concentração
maior destes insumos, fator que deve ser levado em consideração no dimensionamento das
circulações por onde passam como, por exemplo, as que dão acesso ao almoxarifado e farmácia, à
lavanderia, à nutrição e, dependendo do porte, à Central de Material Esterilizado.
Material Contaminado e Resíduos Sólidos
São os fluxos constituídos pela roupa suja, pelos resíduos sólidos (contaminados ou não), pelos
resíduos de serviços de saúde - RSS etc. O tratamento dos elementos contaminados na fonte e a
utilização de técnicas adequadas para o seu transporte e destinação final eliminam a necessidade de
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circulações exclusivas para este tipo de fluxo entre as diferentes unidades funcionais. Ainda assim
algumas medidas e restrições permanecem importantes. Entre as primeiras destacam-se as
instalações de lavatórios nos diversos ambientes que compõem as unidades funcionais, a localização
adequada das utilidades, dos vestiários barreira e das antecâmaras, quando necessários, bem como
todos os transportes devem ser realizados em recipientes ou carros fechados. De uma forma geral
as restrições de fluxo permanecem importantes nas áreas críticas, conforme definidas pela RDC-50
(ambientes onde existe um risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam
procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos).
Cadáver
Os cuidados especiais tomados com a chamada “circulação do cadáver” se justificam,
principalmente, pela necessidade de evitar o impacto psicológico que a passagem de um corpo pode
provocar entre pacientes e acompanhantes, já que se espera que esse transporte se dê de forma
adequada, eliminando qualquer risco de contaminação. Assim, será criado as condições físicas para
que o trajeto do cadáver do local onde ocorreu o óbito até o morgue / dispensação do corpo,
evitando as internações, salas de espera, refeitórios e as circulações por onde passam pacientes e
acompanhantes. Após a utilização das salas em que o corpo permanecerá, a higienização deverá
promover limpeza terminal.
Visitantes
É constituído por toda sorte de visitantes, que demandam a unidade de Assistência à Saúde
para visitar os pacientes internados, ou em função de alguma atividade administrativa, tais como
compras, serviços terceirizados etc. A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE terá um cuidadoso
acompanhamento destes fluxos, tanto em termos de horários como da delimitação das áreas onde
serão permitidos é extremamente importante para o bom funcionamento e a segurança da unidade.
Fluxos Intrafuncionais
Os fluxos que ocorrem dentro de uma mesma unidade podem ser divididos para efeito de
avaliação em dois tipos principais: fluxos contaminados e fluxos sem riscos de contaminação. A
avaliação destes fluxos é fundamental para a escolha dos procedimentos e a implantação, quando
necessária, de barreiras físicas. Por exemplo nas Lavanderias o fluxo de roupas é considerado
altamente contaminado na sala de recepção, classificação, pesagem e lavagem de roupa suja,
ambiente contaminado que necessita requisitos arquitetônicos próprios como: banheiro, exaustão
mecanizada com pressão negativa, local para recebimento de sacos de roupa suja por carros, tubulão
ou monta cargas, espaço para máquina de lavar, ponto de água para lavagem do ambiente, pisos e
paredes laváveis, ralos interfone ou similar e visores (RDC-50).
ACESSOS
Boa parte dos fluxos hospitalares são determinados pelos acessos à unidade, assim a
adequação dos fluxos não pode prescindir de um cuidadoso planejamento do número e da
localização dos diferentes acessos necessários ao funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE. Quanto maior número de acessos maior é a necessidade de controle e,
consequentemente dos custos de operação devido ao aumento de funcionários necessários para
controlá-los. Ainda assim, para uma melhor organização dos fluxos é necessário um número mínimo
de acessos que varia, evidentemente, em função do porte e da complexidade da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Assim teremos projetados os seguintes acessos:
a) Acesso à Ambulatório e Apoio ao Diagnóstico;
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A existência de um único acesso à estas unidades funcionais são totalmente aceitáveis,
adequando-se os sistemas de informação e orientação dos usuários (balcão de informações e a
programação visual) e o dimensionamento das áreas de espera fiquem adequados.
c) Acesso de Funcionários e Insumos Será adotado um único acesso para a entrada de
funcionários e de insumos, desde onde estará claramente identificado os trajetos a ser percorrido
por cada tipo de fluxo após a passarem pelo controle. Outros acessos e saídas serão previstos em
função do perfil, do porte e da forma com que a unidade será operada.
A SETORIZAÇÃO
Implantados os fluxos, definidos os acessos, a distribuição espacial das unidades funcionais irá
se estabelecer a partir de uma série de critérios entre os quais os de compatibilidade e
incompatibilidade das atividades que se desenvolvem nas diferentes unidades funcionais da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Assim por exemplo o Apoio ao Diagnóstico que ocupar uma posição estratégica em relação as
unidades de atendimento imediato, ambulatorial e de internação, irá garantir um fácil acesso aos
meios de diagnóstico assim como a maior acesso possível destes meios ao atendimento imediato
(urgência e emergência).
A decisão dos fluxos de uma unidade funcional pode variar bastante em função de
particularidades da unidade. Com a compreensão das características dos diferentes fluxos
hospitalares, a distribuição das unidades funcionais poderá ser feita de uma forma adequada.
Linhas de Acesso
Se as linhas de acesso não funcionam corretamente pode trazer problemas de orientação aos
visitantes, desgaste físico aos funcionários através do aumento das distâncias a serem percorridas e
do tempo gasto na realização das tarefas, bem como aumento nos custos com sinalização, barreiras
divisoras dos fluxos, controle de infecçãa Policlínicaar, segurança e vigilância, proteção contra
incêndios - mecanismos de prevenção e saídas -, entre outros.
Ao analisarmos o elemento circulação dentro da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
podemos avaliá-lo tanto sob o ponto de vista do visitante e paciente externo – usuários externos -,
quanto sob o ponto de vista do funcionário. Tendo em vista a complexidade dos sistemas de
circulação da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, sob o ponto de vista dos usuários externos,
preocupa-nos primordialmente a questão da orientação. Já no que diz respeito aos usuários internos,
principalmente o funcionário ou profissional da saúde, é de fundamental importância a avaliação dos
excessivos deslocamentos realizados durante as jornadas de trabalho, principalmente porque estes
implicam em sobrecargas físicas e psicológicas a estes profissionais.
Pacientes externos e visitantes da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
Assim, para os pacientes externos e visitantes, a questão primordial é a orientação. O modo
através do quais as pessoas chegam ao seu destino final ou se orientam no espaço torna-se difícil em
hospitais que se parecem com labirintos. Isto é particularmente mais difícil para pessoas com
dificuldade em reconhecer padrões e sinais, devido à doença ou estado emocional alterado, como é
o caso de pacientes e visitantes. Estes aspectos, somados à falta de familiarização com o edifício,
resultam em um visitante da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
Assim, para os pacientes externos e visitantes, a questão primordial é a orientação. Isto é
particularmente mais difícil para pessoas com dificuldade em reconhecer padrões e sinais, devido à
doença ou estado emocional alterado, como é o caso de pacientes e visitantes. Estes aspectos,
somados à falta de familiarização com o edifício, resultam em uma inquietação do usuário no que
diz respeito a sua segurança.
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A projeção arquitetônica da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, somado ao uso
adequado da sinalização e aos meios de informação verbal, através de funcionários lotados como
“Conte Comigo” pode aliviar esta sensação e facilitar os deslocamentos por meio de informações
claras e legíveis, distribuição de mapas, áreas de informação gerais e colocação de áreas afins
próximas, evitando longos deslocamentos.
Assim a humanização da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE nas áreas de circulação
também irá contribuir para o bem-estar dos pacientes e visitantes, reduzindo a angústia e a
inseguranças causadas pela falta de familiarização com o edifício e estado emocional alterado. O
contato, mesmo que apenas visual, com o exterior - através de aberturas e jardins ligados às
circulações, também auxilia na orientação dos usuários e é um importante meio de diminuir o stress
emocional destes, assim como irá se usar cores, a instalação de bancos, bebedouros e outros
equipamentos, a utilização de uma iluminação agradável, a presença de locais de estar etc.
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PROCESSO: ACESSO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES
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PROCESSO: ACESSO PARA VISITANTES NA POLICLÍNICA
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PROCESSO: ACESSO DE FORNECEDORES NA POLICLÍNICA

PROCESSO: ACESSO DE FUNCIONÁRIOS A UNIDADE DE SÁUDE
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PROCESSO: ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIO
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PROCESSO: ACESSO DE VEÍCULOS OFICIAIS A UNIDADE DE SAÚDE

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 145

Proposta Policlínica Regional - Posse

PROCESSO: ACESSO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA POLICLÍNICA
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PROCESSO: ACESSO DE PESSOAL EM ÁREAS RESTRITAS

4.1.2 Fluxos Para Registros E Documentos De Usuários E Administrativos
Para se obter o correto manuseio de documentos é necessário estabelecer uma Gestão de
Documentos que descreva todos os procedimentos técnicos e operacionais referentes às atividades
de produção, validação, classificação, tramitação, avaliação, armazenamento, arquivamento e
descarte dos documentos, com o objetivo de manter um controle adequado dos mesmos.
Para estabelecer os critérios de controle dos documentos da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE, a referência adotada estará em consonância com a ISO 9001/2015, no que tange
ao controle de informação documentada.
Registro dos usuários:
O registro dos usuários deve ser feito de forma completa, visando garantir sua identificação
rapidamente.
Nenhum usuário poderá ser atendido sem que tenha seus dados registrados no sistema
informatizado utilizado na instituição.
O usuário será registrado em seu primeiro atendimento, ambulatorial, e receberá um número
de prontuário gerado pelo sistema, que será único para todo e qualquer atendimento subsequente.
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Em todo atendimento ambulatorial, além dos dados do paciente, é obrigatório o registro de
seu responsável.
O paciente sem identificação deverá ser cadastrado como “ DESCONHECIDO” e o caso deverá
ser passado para o Serviço Social para que o mesmo busque a identificação do paciente. Assim que
o Serviço Social conseguir a identificação do paciente, fazer as alterações no Cadastro.
Registro do Atendimento na recepção do Acolhimento ou Recepção Geral:
1º passo: Abrir o módulo no sistema informatizado;
2º passo: Pesquisa se o paciente já deu entrada na Policlínica através do nome ou sobrenome;
3º passo: Feito à pesquisa constatou que o paciente nunca deu entrada, proceder a
internação;
4º passo: Preencher os campos obrigatórios;
5º passo: Depois de colher todas as informações referentes ao paciente, colocar pelo menos
um telefone para contato;
6º passo: Colocar o médico, origem, convênio, plano, tipo de atendimento, local de
procedência, destino (sempre a sala de emergência no caso do Acolhimento), tipo de paciente,
serviço (especialidade), procedimento ambulatorial, CBO e a escrever as observações do
atendimento;
7º passo: Imprimir a etiqueta do paciente.
Saídas de Documentos do Sistema Computacional para outros setores.
1º passo: Abrir o módulo no sistema informatizado;
2º passo: escolher para onde o prontuário vai ser destinado.
3º passo: digitar nome do solicitante
4º passo: digitar o motivo que o prontuário para qual está sendo destinado
5º passo: imprimir relatório.
Arquivo de Prontuários dos Pacientes
Os arquivistas farão conferência na documentação e providenciará a guarda dos mesmos.
Tendo mais de um prontuário do mesmo usuário estes deverão ser anexado um ao outro.
Todos os prontuários dos pacientes enviados pelo Faturamento deverão estar com a
documentação em ordem conforme o preconizado pela lei de arquivamento. Só serão recebidos no
SPP, os prontuários já faturados e listado com nomes e número de prontuário para conferência no
ato do recebimento.
Só sairá prontuário do SPP, mediante solicitação escrita e previamente autorizada pela
Direção Técnica, Administrativa ou Geral.
Normas para Arquivo de Documento de Usuários Arquivo dos Prontuários:
•
•
•
•

Classificar os prontuários por ano, em seguida classificar por ordem alfabética;
Guardar os prontuários em envelope, identificando com nome do usuário, número de
prontuário e ano.
Arquivar todos em ordem alfabética;
Os prontuários de uma mesma pessoa deverão ser arquivados juntos, independentemente
do número de internações;
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•

Os prontuários que foram gerados no Sistema informatizado deverão ser lançados no
sistema (tela SPP, entrada de documentos).
Arquivo dos prontuários de óbitos:

•
•
•
•
•
•
•

Verificar se existe prontuário arquivado em anos anteriores, se houver deve-se anexar ao
prontuário de óbito;
Separar os prontuários por ano e mês e classificá-los em ordem alfabética
Guardar os prontuários em envelope, identificando com nome do usuário, número de
prontuário e ano;
Quando o prontuário for grande usa-se mais de um envelope e posteriormente uma liga
para mantê-los unidos;
Utilizar uma caixa arquivo que poderá ser de poli onda, pois assim o poder de proteção e a
resistência a danos são maiores;
A caixa de arquivo deverá ser identificada através de etiqueta numerada, contendo número
de prontuário, nome dos pacientes, mês e ano;
Na caixa arquivo poderão ser colocados até 10(dez) prontuários ou conforme couber.
Localizando os prontuários:

Ao receber a solicitação, deverá consultar no sistema a data em que o usuário foi atendido,
abrir o arquivo e digita-se o número de prontuário ou nome do paciente para localizar, ao encontrar
verificar em qual prateleira, coluna ou posição o prontuário está arquivado. Em se tratando de óbito
verificar o número da caixa, mês/ano em que o prontuário está armazenado.
Toda solicitação deverá ser atendida mediante pesquisa no computador, cujo arquivo deverá
estar na área de trabalho do computador. A pesquisa no programa de arquivo do computador deverá
ser sempre pelo nome do paciente, mas em caso de nomes
Homônimos deverá ser pesquisado o nome da mãe e depois o número de prontuário.
Arquivo de documentos administrativos
Todos os documentos administrativos deverão ser arquivados em caixa de arquivo morto por
ordem cronológica a cada ano encerrado e encaminhado para o setor de arquivo.
Documentos Administrativos:
Documentos recebidos de Origem Externa:
No que diz respeito aos documentos recebidos de origem externa, utilizaremos o
sistema de Registro de Protocolo Geral. O setor de protocolo geral será o setor responsável
pelo registro de todos os documentos que chegam à Instituição e terá a responsabilidade de
encaminhar ao setor ou destinatário identificando o documento. Este documento será devidamente
registrado em protocolo escrito no livro de registro de protocolo de documentos constando os
seguintes dados:

- Data Recebimento;
- Destinatário;
- Remetente;
- Data de Entrega e
- Assinatura do Recebedor.
Documentos recebidos de Origem Interna:
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Os documentos de origem interna que irão tramitar internamente na Unidade
devem seguir o procedimento de registro de protocolo, sendo este, Protocolo de Documentos
Setorial. Os dados que devem constar neste protocolo devem ser os mesmos do Livro de Registro de
Protocolo de Documentos.
Documentos de Pacientes:
Com relação aos documentos que se referem ao paciente, o Código de Ética Médica prevê em
seus Capítulos e Artigos a garantia e segurança das informações e documentos pertinentes ao
paciente e todos os atos e procedimentos relacionados aos mesmos enquanto clientes e usuários
das Instituições de Saúde. Estes documentos serão mantidos inseridos nos prontuários dos pacientes
e estarão disponíveis para consultas durante todo o acompanhamento do paciente na instituição.
Documentos Assistenciais:
As informações para o funcionamento dos processos do Serviço de Arquivo Médico e
Estatístico – SAME serão providas por diversos setores da unidade, entre eles:

a)

Núcleo de Informática: mantendo e adaptando o sistema paciente de

informações sobre os usuários de nossos serviços;

b)

Serviço Social: realização da Pesquisa de Satisfação, monitoramento e

orientação de acompanhantes e familiares;

c)

Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos;

d)

Profissionais de saúde: através das anotações nos Prontuários, sempre

buscando a clareza e completude de informações principalmente em Prescrições,
f) Serviços especializados (Posto de coleta, Farmácia, Nutrição, etc.): através do
preenchimento dos respectivos relatórios e/ou laudos.
O fluxo de documentos no ambulatório seguirá a seguinte rotina:

- O usuário ao marcar consulta é encaminhado ao Arquivo para a abertura do seu prontuário.
O prontuário é, então, encaminhado à Clínica que irá atender o usuário e após a consulta o
documento volta ao Arquivo.
- Para retirar um prontuário do arquivo é necessário que o setor Marcação de Consulta mande
uma listagem em ordem numérica, com o destino dos documentos e com 48 horas de antecedência.
A documentação volta para o arquivo no mesmo dia. Os médicos poderão retirar os prontuários
preenchendo uma ficha de solicitação de prontuário. Existirá também uma rotina de anexação de
documentos ao prontuário feito a partir de uma ficha de solicitação para arquivar documentos.
- Quando um prontuário for retirado das prateleiras será colocado em seu lugar uma espécie
de guia-fora, uma capa de prontuário com o nome do Setor para onde o documento foi
encaminhada.
PROCESSO: EMISSÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO
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PROCESSO: ORGANIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO USUÁRIO

PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA PESQUISAS

PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA FINS JURÍDICOS
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PROCESSO: CONSULTA A PRONTUÁRIO DO USUÁRIO PARA CONTINUIDADE DE
TRATAMENTO
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PROCESSO: CIRCULAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO: CIRCULAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E NOTAS
FISCAIS
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4.1.3 Fluxo Unidirecional Para Materiais Esterilizados
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.
Fluxograma 01: Fluxo unidirecional da CME

Expurgo
ÁREA SUJA

Preparo de material e
carga da autoclave

Retirada de material
da autoclave e guarda do
material estéril

ÁREA LIMPA

ÁREA ESTÉRIL

FLUXO UNIDIRECIONAL COM BARREIRA ENTRE AS
ÁREAS
Fluxograma 02: Fluxo unidirecional dos artigos na CME
O fluxo de um CME deve ser contínuo e unidirecional dos artigos evitando o cruzamento de
artigos sujos com os limpos e esterilizados, bem como impedir que o trabalhador escalado para a
área contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa. Para tanto, é necessário existir barreiras
físicas entre as áreas suja, limpa e estéril.

Finalidades
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• Preparar, esterilizar e distribuir todo o material da Policlínica que requeira esse
procedimento;
• Manter os equipamentos de preparo e esterilização em perfeita ordem;
• Aplicar os testes de esterilização em cada lote;
• Interagir com o Centro Cirúrgico para a preparação do instrumental necessário à realização
das cirurgias do dia e das emergências;
• Levantar mensalmente estatística do serviço realizado;
• Controlar diariamente o arsenal para que não se perca nenhum instrumental;
• Identificar o instrumental com as iniciais da Policlínica ;
• Não permitir que entrem no centro cirúrgico, instrumentais que não sejam esterilizados no
CME da Policlínica ;
• Elaborar e colocar em prática um Manual de Organização específico para o Serviço.

Padronizar a recepção, no expurgo do CME, de materiais contaminados e execução dos
processos de limpeza, descontaminação, lavagem e secagem dos materiais conforme a natureza da
constituição de cada material, devidamente padronizado.

Fluxo da CME:

O serviço será realizado fora da Policlínica , pois este não apresenta estrutura para esta
finalidade.
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FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS

- O controle de processos para esterilização adequada de materiais de usa Policlínicaar e
ambulatorial deverá ser garantido por meio da implantação de fluxo unidirecional para materiais no
setor de Central de Material e Esterilização – CME da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
cumprindo as orientações e exigências para o funcionamento desse setor, que representará um elo
entre todas as áreas de atendimento no serviço.
- Com o funcionamento desse fluxo será propiciado o não cruzamento de área suja com área
limpa, evitando assim que os materiais estéreis se misturem com os não estéreis. O fluxo deve ser
obrigatoriamente unidirecional, ou seja, não deve haver cruzamento de área suja com área limpa.
A CME funcionará 12 horas por dia para atender às necessidades da Policlínica . O material
deverá ser encaminhado para o Centro Cirúrgico às 06:00 horas e às 12:00 horas, em carro
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fechado de material lavável, por funcionário da central, utilizando protocolo de entrega.
Posterior ao uso, o Centro Cirúrgico deverá devolver o material sujo, separado por caixas,
conferido e protocolado para entrega no CME.
O material estéril utilizado nas unidades de internamento será entregue nos seguintes
horários: 7:00 horas às 9:00 horas, 14:00 horas às 16:00 horas, devendo os funcionários estarem
munidos com protocolos no CME.

4.1.4 Fluxo Unidirecional Para Roupas
O processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia
grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e
conforto do paciente, acompanhantes e profissionais. Tem como finalidade coletar, pesar, separar,
processar, confeccionar, reparar, e distribuir roupas em condições de uso, higiene, quantidade,
qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde (ANVISA, 2007).
Finalidade:
• Recolher toda a roupa usada na Policlínica;
• Pesar, separar, processar, distribuir e controlar toda a roupa da Policlínica ;
• Utilizar técnicas e produtos adequados;
• Zelar para que a roupa processada não se transforme em veículo de disseminação de
contaminação;
• Distribuir a roupa de acordo com a necessidade de cada unidade e nos horários previamente
estabelecidos;
• Realizar inventário semestralmente e introduzir dispositivos que permitam o melhor
controle possível da roupa;
• Manter o local em perfeita ordem e fazer com que os colaboradores utilizem os meios de
proteção da roupa;
• Manter quadro com todas as cópias das chaves da Policlínica ;
• Fazer manutenção preventiva de instalações e equipamentos;
• Levantar mensalmente estatística discriminada do movimento;
• Elaborar e colocar em prática o Regimento e Manual de Organização específico do Serviço.

O processamento da roupa consiste em todos os passos requeridos para a coleta, transporte
e separação da roupa suja, bem como aqueles relacionados ao processo de lavagem, secagem,
calandragem, armazenamento e distribuição.
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Fluxograma — processamento de roupas :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Retirada da roupa suja da unidade geradora e seu acondicionamento
Coleta e transporte da roupa suja até a unidade de processamento
Recebimento, pesagem, separação e classificação da roupa suja
Processo de lavagem da roupa suja
Centrifugação
Secagem calandragem ou prensagem ou passadoria da roupa limpa
Separação, dobra, embalagem da roupa limpa
Armazenamento. transporte e distribuição da roupa limpa
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É necessário ressaltar a importância da lavanderia dentro da unidade de Assistência à Saúde,
pois é da eficácia de seus profissionais que se demonstra a eficiência da Policlínica , refletindo-se
especialmente nos seguintes aspectos:
✓
✓
✓
✓
✓

Controle das infecções;
Recuperação, conforto e segurança do paciente;
Facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho;
Racionalização de tempo e material;
Redução dos custos operacionais.

Planejamento de uma lavanderia hospitalar depende de suas funções, complexidade de ações
e aspecto econômico das instalações.
A lavanderia é de grande importância para o funcionamento das diversas unidades
hospitalares e assim, qualquer que seja a sua dimensão e capacidade, deverão ser planejadas,
instaladas, organizadas e controlada com o rigor dispensado às demais unidades da Policlínica .
Diante disso, apresentamos alguns dos fluxogramas a serem adotados na unidade para o
gerenciamento das atividades do setor de Hotelaria:

FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS
A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes,
responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e
conservação, em quantidade adequada a todas às unidades de uma unidade de Assistência à Saúde.
É um serviço de suma importância para o bom funcionamento da mesma, pois a eficiência de seu
funcionamento contribuirá para a eficiência das atividades assistenciais realizadas, como exemplo a
redução das infecções hospitalares. A unidade de processamento de roupas realiza diversas
atividades que envolvem riscos à saúde do trabalhador, usuário e meio ambiente e, por isso, é alvo
da ação de regulação da vigilância sanitária.
Assim, a área de Processamento de Roupas da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE terá
como finalidade coletar, pesar, separar, processar, confeccionar, reparar, e distribuir roupas em
condições de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades da Policlínica .
As roupas utilizadas nos diversos serviços da Policlínica incluem lençóis, fronhas, cobertores, toalhas,
colchas, cortinas, roupas de pacientes, fraldas, compressas, campos cirúrgicos, máscaras, propôs,
aventais, gorros, dentre outros.
1.

REMOÇÃO DA ROUPA SUJA DA UNIDADE GERADORA:

O processamento da roupa inicia-se com a retirada da roupa suja das áreas onde
foram utilizadas, unidades geradoras.
Na retirada da roupa suja da unidade geradora, deve haver o mínimo de agitação e
manuseio, observando-se as precauções padrão.
A roupa suja deve ser colocada direta e imediatamente no hamper, em sacos de
tecidos fortes de algodão ou náilon, sendo que para roupas contaminadas devem ser usados sacos
plásticos.
2.

COLETA E TRANSPORTE DA ROUPA SUJA:

-

A coleta geralmente é realizada em horários preestabelecidos, uma vez que a roupa
suja deve permanecer o menor tempo possível na unidade.

Após fechado, o saco de roupas sujas é retirado do hamper e colocado em carro
próprio que, completada sua capacidade, transporta a roupa até a recepção da lavanderia.
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Os carros usados na remoção dos sacos de roupa sujam nunca devem ser utilizados
para o transporte de roupas limpa. Igualmente, deve ser evitado o cruzamento das roupas suja com
a limpa.
A roupa suja deverá ser transportada por meio de carro exclusivo para esse fim
(leve, de fácil higienização, com dreno para eliminação de líquido), devidamente identificado.
O percurso usado na remoção dos sacos de roupas não devem ser utilizados
simultaneamente por carro de roupas limpa ou de comida.

Para a coleta e transporte da roupa suja, o trabalhador da unidade deve estar
paramentado com luvas de borracha cano longo, gorro, óculos, bota cano longo, avental
impermeável e máscara com filtro de carvão ativado.
3.

-

RECEPÇAO PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA SUJA:
Na área de recepção, a roupas é retirada do carro de coleta, a fim de ser separada

e pesada;

Na área suja da unidade de processamento, a roupa deve ser classificada e pesada
antes de iniciar o processo de lavagem.
o
Pesagem: A pesagem da roupa poderá ser realizada em duas etapas distintas: no
momento do recebimento na unidade de processamento, para fornecer dados para o controle de
custos, e após a separação e classificação, para dimensionar a carga do processo de lavagem de
acordo com a capacidade da lavadora.
o
Separação e Classificação: A qualidade da lavagem começa na separação da roupa
suja, quando esta é classificada de acordo com o grau de sujidade, tipo de tecido e cor. A separação
da roupa suja terá como objetivos:
▪ Agrupar as roupas que podem ser lavadas em conjunto, de acordo com o grau de sujidade e
as suas características;
▪ Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar presentes junto com a roupa. - A
classificação por cor tem o objetivo de evitar manchas. Considera-se também o tipo de tecido, uma
vez que o processo de lavagem varia conforme a origem e composição do tecido.
4. PROCESSO DE LAVAGEM:

Após pesagem e classificação da roupa suja, a mesma é colocada dentro da lavadora
na área suja e no final do processo de lavagem, é retirada por meio da abertura voltada para a área
limpa.
O processo de lavagem da roupa consiste na eliminação da sujeira, deixando-a com
aspecto e cheiro agradáveis, além do nível bacteriológico reduzido ao mínimo.
São aspectos importantes dessa etapa: a restituição da maciez e elasticidade dos tecidos e a
preservação das fibras e cores, de forma a propiciar conforto para o uso. - A roupa é desinfetada
durante o processo de lavagem, tornando-se livre de patógenos vegetativos, mas não se torna
estéril.

A lavagem consiste numa sequência de operações ordenadas, que leva em
consideração o tipo e a dosagem dos produtos químicos, a ação mecânica produzida pelo batimento
e esfregação das roupas nas lavadoras, a temperatura e o tempo de contato entre essas variáveis. O
perfeito balanceamento desses fatores é que define o resultado final do processo de lavagem.
Ciclos e fases do processo de lavagem:
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Não existe um processo único e ideal para a lavagem de todas as roupas do serviço
de saúde. As fases de um ciclo completo de lavagem consistem em: umectação, enxague, prélavagem, lavagem, alvejamento, enxágues, acidulação e amaciamento.
Um ciclo completo de lavagem geralmente é aplicado para roupas com sujidade
pesada. Para roupas com sujidade leve, dispensam-se as etapas de umectação, primeiros enxágues
e pré-lavagem, sendo que o ciclo se inicia na etapa de lavagem.
5.

PROCESSAMENTO DA ROUPA NA ÁREA LIMPA:

Após a operação de lavagem, a roupa passa por processos de centrifugação,
secagem e/ou calandragem e/ou prensagem, que são efetuados na área limpa da unidade. Ao retirar
a roupa limpa da lavadora, deve-se evitar que as peças caiam no chão e sejam contaminadas. - A
centrifugação tem o objetivo de remover o excesso de água presente na roupa. Esse processo é
realizado em centrífuga ou em lavadora extratora. Após a centrifugação, a roupa deve ser classificada
levando-se em consideração o tipo de tecido, peça de roupa e a fase do processo de acabamento
que a mesma será submetida.
A secagem é a operação que visa retirar a umidade das roupas que não podem ser
calandradas, como uniformes de centro cirúrgico, toalhas, cobertores e roupas de tecido felpudo.
A calandragem é a operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa como
lençóis, colchas leves, uniformes, roupas de linhas retas, sem botões ou elástico, à temperatura de
120ºC a 180ºC.

A prensagem é efetuada em uniformes e outras peças que não devem ser
processadas na calandra ou que tenham detalhes como pregueados e vincos.
A passadoria a ferro é usada apenas eventualmente ou para melhorar o
acabamento de roupa pessoal, como jalecos dos profissionais.
Após as etapas de calandragem, prensagem ou passadoria, a roupa limpa é dobrada,
podendo ser armazenada embalada ou não. Sacos plásticos ou de tecidos podem ser utilizados para
embalar roupas separadamente ou em forma de kits.
6.

ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DA ROUPA:

A rouparia é um elemento da área física, complementar à área limpa, responsável
pelo armazenamento e distribuição da roupa limpa.
O local onde as roupas serão armazenadas deve ser limpo, livre de umidade e
exclusivo para esse fim.
O carro usado para estocar a roupa limpa no setor de internação deve ser fechado
durante o transporte e a sua permanência na mesma, além disso, não pode ser deixado em local de
circulação de pessoas.
7.

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA ROUPA LIMPA:

-

O sistema de distribuição e suprimento de roupas nos setores dos serviços de saúde
depende do seu volume e do tempo de estocagem na rouparia central. A maior parte da troca de
roupa nas unidades de internação ocorre nas primeiras horas da manhã. Por essa razão, o
recebimento pontual da roupa facilita o trabalho da enfermagem e o conforto do cliente. - A
distribuição de roupa limpa é feita pelo pessoal da unidade de processamento de roupas e pode ser
realizada em carros de transporte fechados ou, no caso da roupa embalada em sacos de plásticos ou
tecido, em carros abertos, exclusivos para esse fim.

É imprescindível que sejam verificadas rigorosamente as condições de higiene do
carro de transporte de roupa limpa para evitar a contaminação da mesma.
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Cada unidade receberá uma cota de roupa para reposição de estoques nas rouparias setoriais.
Geralmente o cálculo das quantidades de roupas segue a seguinte ideia: Uma muda fica no leito do
paciente, uma outra fica na estante ou carro-prateleira, na unidade de enfermagem, como estoque
de reserva para apenas um dia, enquanto tem outra peça na lavanderia em processamento. É comum
existir uma cota fixa de roupa para cada unidade, preestabelecida em função da necessidade
estimada.
Observação:

As peças de roupas danificadas e aproveitáveis serão reparadas e recolocadas em
uso. O conserto precoce amplia a vida útil da roupa.
As peças danificadas não aproveitáveis receberão baixa no estoque, porém algumas
podem ser transformadas em outras peças úteis, como por exemplo uma toalha estragada que pode
ser transformada em piso, um lençol de adulto em lençol de criança, ou outras.
-

Após o conserto, a roupa voltará a ser lavada.

O Serviço de Processamento de Roupas deverá implantar manual de normas e
rotinas, contendo a descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir apresentamos
modelo a ser adotado pelo serviço.

INSTITUTO CEM

POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE
Procedimento
Operacional Padrão

Serviço/Setor: Processamento de Roupas
POP: (SPR + nº de ordem)
Elaborado em: / /
Revisado em: / /

ROTINAS OPERACIONAIS
Objetivo:

Indicações:

Fatores de Risco:
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Técnica / Rotina:

Procedimento em caso de não conformidade:

Elaborado por
(nome/função):

Revisado por
(nome/função):

Aprovado por
(nome/função):

4.1.5 Fluxo Unidirecional De Resíduos De Saúde
São considerados resíduos hospitalares os resíduos resultantes de atividades médicas
desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos .
Os resíduos de serviços de saúde têm requerido especial atenção dos gestores da área, uma
vez que sua coleta e destino inadequados podem provocar graves impactos à saúde da população.
Dessa forma, o tema assume lugar de destaque entre as políticas públicas e na legislação brasileira,
tendo como foco principal a sustentabilidade ambiental e a manutenção da saúde e da vida. No
Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho Nacional de Meio Ambiente
– CONAMA têm assumido a função de orientar, definir regras e regular a conduta dos diferentes
agentes, no que diz respeito à geração e manejo dos resíduos dos serviços de saúde, com o objetivo
de preservar a meio ambiente, para garantir a sua sustentabilidade ambiental. Os principais marcos
normativos deste movimento são a Resolução CONAMA nº. 005/93 e a RDC ANVISA nº. 306/04 e
358/05, que definem a obrigatoriedade dos serviços de saúde na elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Considerando os princípios do INSTITUTO CEM, que adota ações responsáveis na área da
saúde como a melhor maneira de melhorar a realidade brasileira, essa proposta assume o
compromisso social e ambiental de contribuir com a administração pública nesta empreitada,
através da adoção de um modelo de gestão responsável no que diz respeito ao controle dos
processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos.
Assim, o gerenciamento dos RSS da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, será
caracterizado por um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir
de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de
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resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente,
visando à proteção dos usuários e trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos
naturais e do meio ambiente.
O serviço de higiene e limpeza tem por objetivo prepara o ambiente da Policlínica para suas
atividades, manter a ordem do ambiente, além de conservar equipamentos e instalações limpos em
condições de higiene ideais para o manuseio.
Finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Promover a higienização e limpeza de todo a Unidade de Saúde, levando em consideração a
característica de cada área;
Fixar um horário para o serviço, em consonância com as atividades desenvolvidas em cada
unidade;
Coletar todo o lixo da Policlínica fixando um fluxo específico de saída, dando lhes tratamento
e destino corretos;
Combater permanentemente insetos e roedores; (sinatrópicos)
Estudar com profundidade os produtos a serem utilizados para que, além de higienizarem e
limparem corretamente, não danifiquem os materiais nos quais foram aplicados;
Levantar estatística mensal do movimento;
Fixar sistema de segurança para a limpeza de superfícies perigosas;
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•
•
•
•

Manter recipientes específicos para a coleta de materiais perfuro cortantes;
Promover constantemente treinamento em serviço;
Observar e comunicar aos responsáveis, sobre defeitos encontrados em instalações e
móveis;
Elaborar e colocar em prática o Regimento e Manual de Organização específico Serviço.
Fluxo:

O serviço será realizado fora da Policlínica , pois este não apresenta estrutura para esta
finalidade.
É importante que haja uma gestão em logística eficaz na coleta e transporte dos resíduos dos
serviços de saúde na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE com capacidade de assim garantir,
sempre que seja possível, o fluxo unidirecional dos resíduos, pautado com horários predefinido do
maior afluxo de utentes, de distribuição dos alimentos, medicamentos ou de roupas.
O circuito que os resíduos hospitalares irão percorrer, desde o local de produção até ao local
de armazenamento temporário e externo, deve ser estabelecido tendo em contas vários fatores,
como, por exemplo, os locais percorridos, o horário e a comodidade/viabilidade do trajeto e a
probabilidade de acontecer um derramamento acidental. Este deve ser efetuado e determinado com
os intervenientes diretos na coleta dos resíduos, mas deve ser também conhecido pelos outros
profissionais coparticipantes.
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS
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O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE
constará de instruções e rotinas escritas que obedecerão a critérios técnicos e sanitários,
contemplando, assim, os aspectos de minimização na geração, acondicionamento, identificação,
coleta, transporte interno, armazenamento temporário e externo, e será um documento integrante
do processo de licenciamento ambiental da Organização. O PGRSS será elaborado em conjunto pelos
responsáveis pelo serviço de higienização, profissionais responsáveis pelas unidades assistenciais,
CCIH - Comissão de Controle de Infecçãa Policlínicaar, Segurança do Trabalho, e Representantes dos
serviços de apoio geradores de resíduos, contemplando todos os grupos de resíduos gerados no
estabelecimento (Grupos A, B, C e D), e atenderá integralmente ao roteiro da Resolução Conjunta
SS/SMA/SJDC nº 1, de 29 de junho de 1998, RDC 306 ANVISA 2004 e CONAMA 358/2005.
Objetivo Geral:
•

•
•
•
•
•
•
•

Descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características
e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento,
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de
proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
Atender as disposições contidas na legislação vigente, de acordo com a especificidade de
cada serviço da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
Atender as orientações e regulamentações estaduais, municipais no que diz respeito ao
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;
Adotar as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores;
Estabelecer as rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço; - Descrever
em protocolos operacionais as ações a serem adotadas em situações de emergência e
acidentes;
Estabelecer ações referentes aos processos de prevenção da saúde do trabalhador;
Registrar as informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com a
periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados em
documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos;
Desenvolver e implantar programas de capacitação abrangendo todos os setores geradores
de resíduos, os setores de higienização e limpeza, a CCIH e Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA.
Atribuição e Responsabilidade:

•

Será de responsabilidade da Unidade o gerenciamento dos resíduos obedecendo a critérios
técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza
urbana, através de um planejamento e implementação do processo, sob a responsabilidade
da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS, que será criado sob a orientação
da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde;

•

A Responsabilidade Técnica do PGRSS deverá ser assumida pelo enfermeiro responsável
pelo Serviço de Higienização, que será o Coordenador da Comissão de

•
•

Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS, com registro ativo junto ao seu Conselho de
Classe, com apresentação de Certificado de Responsabilidade Técnica;

•

Atendendo a legislação vigente, a Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS
será criada e nomeada por ato próprio do Diretor Geral que norteará a periodicidade das
reuniões, e registro das atividades através de atas. Os membros da citada equipe serão:
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•
•

o Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Higienização;
o Farmacêutico Responsável pelo Serviço de Farmácia;
o Médico do Serviço de Controle de Infecçãa Policlínicaar;
o Enfermeiro do Serviço de Controle de Infecçãa Policlínicaar;
o Representante da CIPA;
o Representante do Posto de Coleta (Laboratório).
Caberá ao Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólido – CGRS a elaboração do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos – PGRSS, o qual deverá ser apresentado ao Diretor Geral até o
terceiro mês após assinatura do contrato de gestão.
O PGRSS deverá atender aos seguintes tópicos:
o Nome do estabelecimento
o Responsável pelo estabelecimento
o Caracterização do estabelecimento
o Planta do estabelecimento
o Comissão Responsável pelo PGRSS
o Fluxograma
o Manejo
o Segregação e identificação
o Acondicionamento
o Coleta
o Armazenamento temporário
o Tratamento
o Armazenamento externo
o Coleta e transporte externos
o Disposição final
o Cronograma de implantação
o Estudo: Unidade de saúde x resíduos gerados x quantidade
o Avaliação e controle: construção de indicadores
o Mapa de resíduos, incluindo o fluxo percorrido pelo resíduo
o Rotinas de emergência
o Cronograma de treinamento dos funcionários
Definições e Conceitos:

•

•
•
•

Resíduos: Os resíduos serão recolhidos conforme legislação vigente e o estabelecido no Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE e demais exigências legais nos termos da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29
de junho de 1998, que aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e
aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde. O
recolhimento dos resíduos de serviços de saúde observará as etapas de segregação, coleta
interna, armazenamento, transporte interno, com vistas ao transporte externo, tratamento e
disposição final, sempre obedecendo às normas da ABNT e legislação regente.
Manejo: O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos
intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final.
Segregação: Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo
com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
Identificação: Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. A
identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta
interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de
armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores
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e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7500 da ABNT, além de outras
exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de
resíduos. A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá
ser feita por adesivos, ou outros, desde que seja garantida a resistência destes aos processos
normais de manuseio dos sacos e recipientes.
•

O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT,
com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.

•

O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500 da
ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.

•

O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante em
rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO.

•

O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR 7500 da ABNT,
com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO
PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.

•

Manuseio e Acondicionamento: Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos
ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade
dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de
resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material
resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT,
respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou
reaproveitamento. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente
à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. Os resíduos líquidos devem
ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido
armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
- Coleta Interna I: Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado
ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação
para a coleta. O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro
previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e
medicamentos, períodos de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser feito
separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo
de resíduos.

•

Cada unidade deverá especificar o horário e dia da remoção do RSS. Os recipientes para
transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de
tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem
identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este
regulamento técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Os
recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de
recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte
pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
•

Abrigo Interno: Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já
acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro
do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 170

Proposta Policlínica Regional - Posse

destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento
temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação
dos sacos em recipientes de acondicionamento.
Coleta Interna II: Consiste na remoção dos containers da sala de utilidade para o abrigo
externo. É realizado conforme a necessidade do serviço. Ao termino da coleta os recipientes
são lavados com água e detergente e desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% na área
externa próximo ao abrigo externo.
Abrigo Externo: Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de
coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.
Coleta Externa e Tratamento: Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se
técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade
dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as
orientações dos órgãos de limpeza urbana.
Embalagem: Embalar o resíduo em saco plástico específico padronizado, branco leitoso,
espessura padronizada pela ABNT (saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500,
observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191 – Devem constar em saco
individualmente, a identificação do fabricante e o símbolo da substância infectante,
posicionando a um terço da altura de baixo). O fabricante do saco deverá deter o registro
no órgão de Vigilância Sanitária competente do Ministério da Saúde, conforme Lei 6360/76,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 79.094/77 e, ainda, possuir comprovante de
registro ou certificado de isenção do produto; Trocar o saco plástico (embalagem) por outro
da mesma cor, nunca despejando o conteúdo da lixeira em outro recipiente, utilizando-o
até o limite de 80% de sua capacidade. Armazenar o resíduo, devidamente embalado, no
depósito de resíduos indicado pela Contratante; e proceder à lavagem e desinfecção dos
contêineres ou similares e da área reservada aos expurgos.

•

•
•

•

Classificação dos RSS (conforme RDC 306 e CONAMA 358):
Os resíduos serão tratados atendendo os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação
dos locais de geração e fluxos são de responsabilidade da Unidade Assistencial.
Grupo A:
Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior
virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
Grupo A1: Resíduos que necessitam de tratamento específico como:

-

Culturas e estoques de microrganismos;

-

Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados;

Meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou
mistura de culturas;
-

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos;

Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Conduta:

-

Acondicionar para tratamento em sacos brancos leitosos revestidos por sacos

vermelhos.
Tratamento:
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Processo que garanta Nível III de Inativação Microbiana e desestruturação das
características físicas;
-

Acondicionamento para descarte: sacos brancos leitosos.

Grupo A2:

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas
forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de
relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.
Grupo A3:

-

Resíduos que necessitam de tratamento específico;

Produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou
estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham
valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar.
Conduta:

Acondicionar em sacos brancos leitosos revestidos por sacos vermelhos
identificados com o símbolo de risco biológico e a inscrição “Peça Anatômica / Produto de
Fecundação” e encaminhar ao necrotério.
Comunicar o SCIH para preenchimento do formulário de autorização para
encaminhamento adequado.
Grupo A4: Resíduos que não necessitam de tratamento:

-

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;

-

Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada;

-

Membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros

similares;

-

Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e

secreções;

Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; Conduta:
Acondicionamento para descarte sem necessidade de tratamento: lixeiras brancas
identificadas com o símbolo de risco biológico revestidas com sacos brancos leitosos.
Grupo B:

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde
pública ou ao meio ambiente como os antimicrobianos, hormônios sintéticos, quimioterápicos e
materiais descartáveis por eles contaminados.
Medicamentos vencidos, contaminados, interditados, parcialmente utilizados e
demais medicamentos impróprios para consumo.
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Objetos perfuro cortantes contaminados com quimioterápico ou outro produto
químico perigoso;
-

Mercúrio e outros resíduos de metais pesados. Saneantes e domissanitários;

-

Líquidos reveladores e fixadores de filmes (centro de imagem);

-

Efluentes de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;

-

Quaisquer resíduos do grupo D, com risco de estarem contaminados por agente

químico.
Conduta:

Os resíduos do grupo B devem ser acondicionados em embalagens rígidas, com
tampa rosqueada ou na própria embalagem de origem, devidamente identificadas com o símbolo de
substância química e a identificação da substância nelas contidas.
Grupo C:

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radio
nuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;
São enquadrados neste grupo, todos os resíduos dos grupos A, B e D contaminados
com radio nuclídeos, provenientes de laboratório de análises clínicas, serviços de medicina nuclear
e radioterapia.
Conduta:

Estes resíduos quando gerados, devem ser identificados com o símbolo
internacional de substância radioativa e separados de acordo com a natureza física do material, do
elemento radioativo presente e o tempo de decaimento necessário para atingir o limite de
eliminação, de acordo com a NE 605 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Devido as suas características de periculosidade, é aconselhável que os resíduos
sejam manejados por pessoal capacitado.
Grupo D:
Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente. Suas características são similares às dos resíduos domiciliares.

-

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos;

-

Peças descartáveis de vestuário;

-

Resto alimentar de pacientes;

-

Material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises – punção;

-

Equipo de soro e outros similares não classificados como A1 ou A4;

-

Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde;

-

Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

-

Resto alimentar de refeitório;

Resíduos provenientes das áreas administrativas; - Resíduos de varrição, flores,
podas de jardins.
Conduta:
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Os resíduos do grupo D não recicláveis e/ou orgânicos devem ser acondicionados
nas lixeiras cinza devidamente identificadas, revestidas com sacos de lixo preto ou cinza.
-

Os resíduos recicláveis devem ser acondicionados nas lixeiras coloridas,

identificadas.
Grupo E: São os materiais perfuro cortantes ou escarificantes:

Objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas
e agudas, capazes de cortar ou perfurar;
Lâminas de barbear, agulhas, escalpes brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, tubos capilares, lancetas, ampolas de vidro, micropipetas, lâminas
e lamínulas, espátulas;
Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos, de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
Conduta:

Devem ser descartados separadamente em recipientes rígidos, resistentes à
punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente
proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento;
Os perfuro cortantes, uma vez colocados em seus recipientes, não devem ser
removidos por razão alguma;
É importante observar o limite máximo permitido para o preenchimento de cada
recipiente, para evitar acidentes;
As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas,
quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente”
(ANVISA, 2004).
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Fluxo Unidirecional de Resíduos de Saúde
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FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS POTENCIALMENTE INFECTANTE
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4.1.5.1.1.1 FLUXOGRAMA DE DESCARTE DE BOLSAS DE HEMODERIVADOS
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4.1.5.1.1.2 FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS

Substâncias que devem ser segregadas separadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líquidos inflamáveis;
Ácidos;
Bases;
Oxidantes;
Compostos orgânicos não halogenados;
Óleos;
Mercúrio;
Formaliona ou formaldeído;
Resíduo fotográfico;
Venenos;
Carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas;
Sensíveis ao choque;
Criogênicas.
OBSERVAÇÕES:

1.
Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos: esgoto
(Sistema de Tratamento de Esgoto);
2.
RSS de produtos hormonais e antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos;
imunossupressores;
digitálicos;
imunomoduladores;
anti-retrovirais: tratamento
ou disposição final específicos;
3.

Os reveladores utilizados em radiologia: processo de neutralização para alcançarem

pH entre 7 e 9;

4.

Os fixadores usados em radiologia: recuperação da prata ou Aterro de Resíduos

Perigosos;
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5.
Pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e
Mercúrio (Hg): Resolução CONAMA nº 257/1999;
6.
RSS contendo Mercúrio (Hg): acondicionar em recipientes sob selo d’água e
encaminhar para recuperação.
4.1.5.1.1.3 FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS RADIOATIVOS
Materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de eliminação especificados na Norma CNEN-NE-6.02 e/ou
todo RSS que tenha sido contaminado. RSS que tenha sido contaminado.
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4.1.5.1.1.4 FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS COMUNS
São todos os resíduos semelhantes aos resíduos domésticos e que não mantiveram contato
com os resíduos classificados nos grupos anteriores.
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4.1.5.1.1.5 FLUXOGRAMA DOS RESÍDUOS PERFUROCORTANTES

Horário da Coleta dos RSS:
O horário da coleta (transporte interno na Policlínica) será definido em protocolos internos do
serviço, em acordo com os respectivos coordenadores das áreas assistenciais da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
O Serviço de Gerenciamento RSS deverá implantar manual de normas e rotinas, contendo a
descrição das principais práticas a serem adotadas. A seguir apresentamos modelo a ser adotado
pelo serviço.

INSTITUTO CEM

POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
Procedimento
Operacional Padrão

Serviço/Setor: GRSS
POP: (GRSS + nº de
ordem)
Elaborado em: / /
Revisado em: / /

ROTINAS OPERACIONAIS
Objetivo:

Indicações:
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Fatores de Risco:

Técnica / Rotina:

Procedimento em caso de não conformidade:

Elaborado por
(nome/função):

4.2

Revisado por
(nome/função):

Aprovado por
(nome/função):

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO:

4.2.1 Implantação de Logística de Suprimentos
O Instituto CEM, adotará para a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE de uma cadeia de
fornecimento de produtos e serviços estruturada, com fluxos e rotinas padronizados que
possibilitam a contratação de fornecedores para suprirem, de forma célere e eficaz, a necessidade
da instituição na execução de suas ações.
A Cadeia de Suprimentos irá incorporar todas as ações das compras e aquisições,
contemplando desde os processos formais de escolha dos fornecedores, até o acompanhamento e
controle das entregas dos materiais e serviços, que poderão ser assessorados pelas áreas técnicas
competentes, ganhando com isso o melhoramento dos tempos de ciclos da cadeia de fornecimento,
obtendo o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, com a maior qualidade e com o menor
custo, assim como pretendendo a manutenção do menor estoque possível, sem, contudo
comprometer o atendimento da demanda da unidade, cujos estoques devem ser devidamente
controlados.
Os procedimentos para contratações e aquisições destinar-se-ão a selecionar a proposta mais
vantajosa e serão processados e julgados em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, inadmitindo-se critérios que
frustrem seu caráter competitivo. Toda contratação será precedida de Processo Administrativo,
devidamente documentado, justificado e transparente.
Assim, para toda a aquisição de bens, insumos e contratação de serviços é utilizado um
Regulamento de Compras e Contratações, que poderá ser submetido a análise e aprovação de órgãos
de controle, além de adotar uma Política de Qualificação e Avaliação de Fornecedores e Prestadores
de Serviços, que normatiza os procedimentos adotados para avaliar e monitorar a performance das
empresas contratadas, colaborando com 0 desenvolvimento dos fornecedores e a redução dos
problemas relacionados na cadeia de suprimentos.
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Destacamos que todas as compras e contratações do Instituto CEM possuem ampla
concorrência e divulgação, tal qual na regulamentação proposta para a Unidade.
Todas as compras e contratações terão seus avisos e resultados publicados on-line no portal
de transparência do Instituto CEM, visando, sobretudo, dar transparência aos trâmites, bem como
ampliar o raio de fornecedores e proporcionar maior economicidade.
As compras e contratações terão início com o recebimento da solicitação do setor solicitante,
contendo a descrição, especificações técnicas, qualidade desejada, prazos, bem como, demais
condições que forem necessárias para atender a demanda, onde serão tratadas conforme
modalidade de compra mais apropriada, como exemplo as Compras / Contratações Diretas e os
Pedidos de Cotação Presenciais, onde são disputados lances entre os concorrentes com o objetivo
de se obter a melhor proposta.
Todas as modalidades de compras, contratações e alienações terão os seus respectivos avisos
os interessados poderão ler e Obter os Editais, atendendo ao princípio da publicidade e demais
correlatos no regulamento, podendo estes serem publicados, no site, em jornais e também no Diário
Oficial, nos casos aplicáveis.
O Setor de Compras deverá selecionar criteriosamente as propostas apresentadas pelos
fornecedores participantes considerando a idoneidade, qualidade, custo, prazo de entrega,
durabilidade, garantia, assistência técnica e atendimento de urgência, quando for o caso,
sendo considerado o menor custo aquele que resulta da verificação e comparação de fatores
utilizados, que além dos termos monetários, envolvem também os aspectos técnicos.
Para comprovação de habilitação nos procedimentos de compras ou contratações deverá ser
exigida dos interessados as respectivas certidões negativas de débitos e, após escolhidos os
fornecedores, os contratos terão prazo determinado e poderão ser prorrogados, desde que
comprovada a vantajosidade, sendo que poderá ser exigida a prestação de garantia, como Caução;
Fiança bancária ou Seguro-garantia. Os fornecedores que descumprirem o contrato elou com
histórico de má prestação de serviços poderão perder 0 direito da compra/contratação e ficarem
suspensos de licitar pelo período de até 2 anos, além da perca da garantia ofertada, e acionamento
de instâncias judiciais, conforme o caso.
Para todas as compras e contratações será exigido o respectivo documento fiscal com o
conteúdo detalhado, quantidades, período e identificação da unidade atendida.
Não será mantido nenhum tipo de relacionamento comercial com pessoas físicas e jurídicas
que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório, não sendo permitidos conflitos de
interesse ou recebimento de vantagens de qualquer natureza por qualquer profissional da
Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação.
Conforme disposições legais e princípios do Instituto CEM, após término do Contrato de
Gestão, os bens permanentes adquiridos, cuja fonte de recursos seja proveniente deste poderá ser,
ao final, doado a unidade, na forma da legislação vigente.
Para fins da Gestão de Material e Patrimônio, os recebimentos destes serão realizados
conforme regulamentação própria, destacando que os bens adquiridos com recursos do contrato de
gestão, destinar-se-ão exclusivamente às atividades ligadas ao mesmo.
PROPOSTA DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS
Gestão de Suprimentos e Logística: gerenciamento e operacionalização dos fluxos de bens,
serviços, consumo e informações, com o objetivo de otimizar os recursos financeiros através da
compra programada, com distribuição para as unidades de acordo com a necessidade mínima de
estoque e dispensação aos usuários considerando a prescrição do profissional médico.
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4.2.1.1

Política de Qualificação e Avaliação de Fornecedores e Prestadores de Serviços
institucionalizada pelo Instituto CEM INTRODUÇÃO:

Esta Política de Qualificação e Avaliação de Fornecedores tem a finalidade de informar os
procedimentos a serem adotados para avaliar e monitorar a performance dos fornecedores e
prestadores de serviços, bem como, as regras gerais de fornecimento.
Dentro da sua política de acompanhamento dos fornecedores e prestadores de serviços,
designa-se a estabelecer condições comerciais adequadas e fornecer informações necessárias
nos pedidos de compras de produtos e contratação de serviços.
O “Regulamento de Compras e Contratações para a Gestão de Unidades Públicas
Estaduais”, disponível no sítio eletrônico do Instituto CEM, opção “Transparência” /
“Regulamentação de Contratação de Bens e Serviços”) faz parte indissociável desta Política.
NOSSA POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES
Nosso principal objetivo é o de prestar a assistência aos usuários/pacientes respeitando
as normas técnica, qualidade e humanização.
Para atendimento desta condição, necessitamos contar com a participação de
fornecedores que apresentem as melhores tecnologias, processos de produção e prestação de
serviços.
SOBRE O CADASTRO DE FORNECEDORES
Através do site, os fornecedores e prestadores de serviços interessados podem ter acesso
ao Regulamento de Compras, acessando o link “Transparência”; bem como se cadastrando
poderão ter acesso aos instrumentos convocatórios (Edital ou Solicitação de Orçamento),
acessando o link “Compras e Contratações” (“Em andamento” e/ou “Concluídas”).
Não obstante aos cadastros de fornecedores e prestadores de serviços, o Instituto CEM,
solicita informações complementares necessárias para a correta identificação destes nas Ordens
de Compra e Contratos emitidos, haja vista a utilização de recursos públicos.
A inclusão dos fornecedores e prestadores de serviços no cadastro não implica vínculo
de aquisição ou contratação, ou consultas para o fornecimento e/ou serviços.
CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
O Instituto CEM classifica os fornecedores e prestadores de serviços como:
“Críticos” – fornecedores de produtos e/ou serviços cujo volume financeiro comprometa
os maiores investimentos;
“Não-Críticos” - demais fornecedores de produtos e/ou serviços.
Não obstante à classificação de fornecedores, não existe nenhum tipo de prioridade ou
vantagens a quaisquer fornecedores ou prestadores de serviços.
POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Definiu-se, dentre outros, como um de seus valores institucionais a consciência ecológica.
Desta forma, a instituição busca sempre atender à legislação ambiental, com
investimentos voltados a novas tecnologias que mitiguem as causas de danos ao meio
ambiente.
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Destaca-se a obtenção do Certificado “Green IT”, representando a destinação correta dos
cabos elétricos e da rede lógica que foram substituídos.
ÉTICA PARA COM OS FORNECEDORES
Todo o processo ético visa a inspirar confiança na manutenção de uma relação
transparente, sólida, duradoura e de elevado nível entre as partes, por isso buscamos oferecer
um cuidado ético e humanizado, orientado por valores como respeito, comprometimento e
responsabilidade individual e coletiva para a prestação de serviços e/ou fornecimento de bens /
produtos com qualidade.
Parceiros e Fornecedores: Agir eticamente nas relações comerciais e de parceria,
orientando-se pela qualidade, transparência, idoneidade e o respeito nas relações profissionais.
Não poderão participar das compras ou contratações com o Instituto CEM, dirigente ou
empregado da entidade, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau.
Não será permitido o recebimento de vantagens de qualquer natureza, por qualquer
profissional da Instituição, em qualquer das fases do processo de compras, contratações de
serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, obras e alienações,
sob pena da exclusão do fornecedor/prestador de serviços e punição aos profissionais
envolvidos.
MODALIDADES DE COMPRAS
As modalidades de compra e contratação utilizadas pelo Instituto CEM são previstas no
respectivo Regulamento de Compras e Contratações.
DOCUMENTOS DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO
Ordem de Fornecimento/Compra:
Ordem de Fornecimento/Compra é o documento que rege as disposições gerais de
garantia de fornecimento, condições comerciais, requisitos da qualidade, regras de
atendimento aos prazos de fornecimento e outros, autorizando aos setores competentes ao
recebimento do produto ou serviço.
Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento Parcelado de Produtos:
Para contratação de serviços de mão de obra ou fornecimento parcelado de produtos, o
Instituto CEM poderá utilizar-se, conforme a complexidade do objeto, das normas e
procedimentos amparados por contratos específicos e estabelecidos em comum acordo com
seus fornecedores/prestadores de serviços. Esses contratos visam à garantia de todos os
fornecimentos de serviços ou entrega de bens dentro das especificações estabelecidas e
atendimento a todos os requisitos legais pertinentes.
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
Os Setores que estão autorizados a enviar documentações aos fornecedores e
prestadores de serviços são:
Supervisão de Compra/Setor de Contratos e Licitações: Solicitação de Compras,
Contratos, Especificações Técnicas e Desenhos;
Diretoria: Relatórios de Performance de fornecedores, ofícios, notificações, autorização
de compras de urgência e, ou qualquer outro tipo de documento;
Supervisão de Material e Patrimônio / Farmácia / Almoxarifado e Executores de Contrato:
Programações de Entrega de Materiais e Notificações de Não-Conformidades.
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Não serão reconhecidos quaisquer outros documentos que eventualmente autorizem a
aquisição de materiais ou serviços emitidos por outras áreas, ficando sob responsabilidade do
fornecedor/prestador de serviços qualquer entrega de bens ou prestação de serviços sem a
devida aprovação.
SISTEMA DA QUALIDADE
É de inteira responsabilidade do fornecedor o atendimento aos requisitos dos
produtos/serviços fornecidos. Neste, reservamo-nos no direito de inspecioná-los sempre que
julgar necessário.
Nos processos de inspeção, poderão ser utilizados métodos amostrais para certificar a
conformidade do produto, e outros que se julgarem pertinentes ao caso in concreto; o que não
exime o fornecedor de prover um produto livre de defeitos e em conformidade com os requisitos
especificados (desenhos, narrativas, especificações técnicas, etc.).
Produtos ou serviços que apresentarem características críticas, que não possam ser
detectadas nos processos de manufatura ou que necessitem de inspeção contínua, podem ser
auditados nas instalações do fornecedor/prestador de serviços, com ou sem aviso prévio,
conforme requisitos especificados.
Visitas ao Setor de Compras / Gerência de Contratos:
A visita de fornecedores e prestadores de serviços para apresentação de produtos ou
serviços ocorrerá em dias e horários previamente agendados, com o responsável pelo Setor.
GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS E / OU MATERIAIS FORNECIDOS
Considera-se que os fornecedores e prestadores de serviços devem garantir seus
produtos e serviços desde a entrega em perfeitas condições, sem quaisquer vícios ou defeitos,
assim como a manutenção durante o prazo de garantia.
Se o produto ou serviço apresentar defeito ou estiver em desconformidade com as
especificações acordadas, os seguintes procedimentos serão adotados:
•

Se a ocorrência for constatada antes da sua concretização ou utilização, esta o rejeitará
e efetuará a sua devolução por conta e risco do fornecedor/prestador de serviço,
devendo este ressarcir ao Contrato de Gestão pelo valor correspondente ao preço
vigente do produto/serviço e demais custos logísticos ou, poderá o Instituto CEM,
alternativamente, a seu critério, em consenso com o fornecedor/prestador de serviço,
promover a sua recuperação, arcando o contratado com os custos correspondentes;

•

Se a ocorrência for constatada posteriormente à instalação ou utilização, o fornecedor/
prestador de serviços, além das obrigações referidas no item 1, responderá pelos custos
decorrentes da troca e/ou reparo do produto ou serviço defeituoso, bem como pelos
custos agregados inerentes;

Independentemente do momento em que for detectada a ocorrência (produtos,
equipamentos e/ou serviços), se esta representar risco ao paciente ou a quem vier a manusear,
deverá ser notificada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a outros órgãos
competentes.
AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES NA ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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A avaliação dos itens referentes ao processo de compras e entrega de produtos/serviços
será realizada de acordo com o contrato firmado e a autorização de fornecimento (Ordem de
Compra) encaminhada ao fornecedor/prestador de serviços.
Este processo consiste no monitoramento do desempenho da Qualidade e da Logística
de seus fornecedores no momento da entrega, sendo que os eventuais problemas detectados
posteriormente à entrega serão notificados aos contratados para providências que se façam
necessárias.
São critérios para avaliação de desempenho dos fornecedores de produtos em geral:
• Cumprimento dos prazos de entrega/contrato;
• Cumprimento de entrega nas quantidades de itens adquiridos;
• Correspondência entre item e especificação;
• Cumprimento dos preços acordados;
• Cumprimento dos prazos para pagamento acordados;
• Integridade e condições de embalagem;
• Produtos entregues dentro do prazo de validade;
• Procedimentos de faturamento realizados corretamente.
São critérios para avaliação de desempenho dos fornecedores de insumos de Nutrição:
• Nota fiscal de acordo com a autorização de fornecimento / Contrato;
• Cumprimento dos prazos de entrega;
• Cumprimento de entrega nas quantidades de itens adquiridos;
• Correspondência entre item e especificação;
• Cumprimento dos preços acordados;
• Cumprimento dos prazos de pagamento acordados;
•Integridade e condições de embalagem;
• Procedimentos de faturamento realizados corretamente;
• Relacionamento entre cliente-fornecedor;
• Cumprimento de normativas legais de produtos específicos.
São critérios para avaliação de desempenho dos fornecedores insumos Almoxarifado
Geral:
• Nota fiscal de acordo com a autorização de fornecimento;
• Cumprimento dos prazos de entrega;
• Cumprimento de entrega nas quantidades de itens adquiridos;
• Correspondência entre item e especificação;
• Cumprimento dos preços acordados;
• Cumprimento dos prazos acordados para pagamento (vencimento da fatura);
• Integridade e condições de embalagem;
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• Procedimentos de faturamento realizados corretamente;
• Os materiais e produtos estão devidamente registrados nos órgãos e ou autarquias
competentes (ANVISA, MS, INMETRO);
• Relacionamento cliente-fornecedor.
São critérios para avaliação de desempenho dos fornecedores insumos da Farmácia
• Nota fiscal de acordo com a autorização de fornecimento / Contrato;
• Cumprimento dos prazos de entrega;
• Cumprimento de entrega nas quantidades de itens adquiridos;
• Correspondência entre item e especificação;
• Cumprimento dos preços acordados;
• Cumprimento dos prazos de pagamento acordados;
• Integridade e condições de embalagem;
• Procedimentos de faturamento realizados corretamente;
• Temperatura dos insumos termolábeis.
• Produtos entregues dentro do prazo de validade
• Relacionamento cliente-fornecedor.
São critérios para avaliação de desempenho dos fornecedores serviço em geral
• Número de profissionais conforme contratado;
• Substituição de profissionais em caso de faltas, período de férias e atestados;
• Cumprimento do cronograma de treinamento;
• Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (validade do C.A);
• Fornecimento de uniformes e crachás;
• Apresentação ao SESMT de documentos, referentes à segurança do trabalhador;
• Apresentação de documentação fiscal (Certificados, alvarás, licenças dentre outros);
• Cumprimento dos prazos acordados para pagamento (vencimento da fatura);
• Cumprimento do prazo de recolhimento e entrega do enxoval na rouparia e clínicas;
• Cumprimento do horário para servir as refeições;
• Prazo de atendimento para avaliação (laudo técnico);
• Prazo para apresentação dos orçamentos;
• Cumprimento dos prazos de conclusão dos serviços;
• Integridade física dos bens patrimoniais;
• Bens patrimoniais higienizado na devolução;
• Qualidade dos serviços fornecidos;
• Cumprimento das garantias dos serviços.
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A avaliação de fornecedores e prestadores de serviços será definida como:
• SATISFATÓRIO para Produtos: Quando o resultado da avaliação atingir no mínimo 77%
dos requisitos especificados como indicadores de desempenho;
• INSATISFATÓRIO para Produtos: Quando o resultado da avaliação for inferior a 77% dos
requisitos especificados como indicadores de desempenho;
• SATISFATÓRIO para Serviços: Quando o resultado da avaliação atingir no mínimo 85%
dos requisitos especificados como indicadores de desempenho;
• INSATISFATÓRIO para Serviços: Quando o resultado da avaliação for inferior a 85% dos
requisitos especificados como indicadores de desempenho.
Quanto à avaliação de critérios subjetivos que dependem de julgamento do Supervisor de
Compras e/ou dos supervisores (de almoxarifado, farmácia e nutrição) ou executores dos
contratos, esta, se dará através da apresentação escrita (e-mail ou ofício) dos questionamentos
e da respectiva resposta do fornecedor/prestador de serviços.
Quando da ocorrência de não conformidades, o fornecedor/prestador de serviço será
prontamente comunicado pelo executor do contrato, através de e-mail, para tomar ciência e
providências no sentido de solucionar as falhas apontadas.
Quando a avaliação de insatisfatório se mantiver por mais de duas entregas, o fornecedor
será oficiado e/ou notificado extrajudicialmente para apresentação de ações de correção da não
conformidade, sendo que caso não sejam corrigidas, poderá ser suspenso do processo de
compras pelo período de até 12 meses.
Em se tratando de prestação de serviços, a comunicação feita via e-mail pelo executor do
contrato sobre eventuais não conformidades, será para ciência e providências imediatas,
podendo ser suspensa execução das atividades até a correção das falhas. Caso o problema
persista e conforme os riscos envolvidos aos pacientes e profissionais, o prestador do serviço
deverá ser oficiado e/ou notificado extrajudicialmente, devendo apresentar as ações de
correção das não conformidades, sendo que caso não sejam corrigidas, poderá ser suspenso do
processo de compras pelo período de até 12 meses, além das demais penalidades contratuais.
Os ofícios, notificações extrajudiciais e as comunicações de eventuais punições aos
fornecedores/prestadores de serviços serão expedidas pelo Instituto CEM.
QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Visitas Técnicas para Qualificação da Capacidade Técnica:
Quando da contratação e, a cada 02 (dois) anos, os fornecedores críticos receberão visitas
in loco para avaliação da capacidade técnica para cumprimento das obrigações assumidas no
contrato de compra e venda de produtos e/ou de prestação de serviços. Os fornecedores críticos
são definidos pelos supervisores, executores de contratos, coordenadores de serviços e
supervisão de compras. As visitas técnicas serão realizadas pelo executor do contrato e um
profissional técnico, de acordo com a especificidade de cada setor.
No caso de fornecedores de fora do estado que forem acreditados, a visita técnica poderá
ser dispensada, utilizando-se, apenas, avaliação documental.
Método de Qualificação da Capacidade Técnica
A avaliação será realizada in loco a partir da coleta de informações através de um checklist
elaborado pela supervisão de cada setor. As notas variam de 0 (zero) a 10 (dez) pontos sendo:
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1 Qualificado - entre 08 (oito) a 10 (dez) pontos ou entre 80% a 100%;
1 Necessita melhorias - entre 06 (seis) a 7,9 (sete inteiros e nove décimos) pontos ou entre
60% a 79%;
1 Não qualificado - abaixo de 06 (seis) pontos ou < 60%.
DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
O fornecedor que alcançar entre 06 (seis) e 7,9 (sete inteiros e nove décimos) pontos ou
entre 60% e 79% será notificado, via e-mail, indicando as não conformidades e deverá
apresentar plano de ação de melhorias para o cumprimento das exigências apontadas no
relatório de visita técnica em até 15 (quinze) dias. O desenvolvimento das ações propostas será
acompanhado pelos coordenadores dos setores e validado de acordo a metodologia de
qualificação.
Ressalta-se que nos casos de fornecedores/prestadores de serviços críticos/estratégicos;
ou seja, aqueles relacionados a fornecedor único (exclusividade de representação/assistência),
importação e ausência de produto similar, bem como aqueles cuja ausência dos produtos ou
serviços representem riscos para os pacientes e/ou profissionais e que tiverem avaliação abaixo
de 6 (seis) pontos ou 60%, serão igualmente notificados e instados a apresentarem em até 15
(quinze) dias, plano de ação de melhorias para correção das não conformidades; sendo que a
continuidade do fornecimento de produtos/serviços deverá ser acompanhada pelos
supervisores/executores, visando a garantia da segurança dos pacientes e profissionais.
Objetivando desenvolver qualitativamente os fornecedores/prestadores de serviços que
forem avaliados com pontuação inferior a 8 (oito) pontos ou 80% e fortalecer a cadeia de
suprimentos, os supervisores/executores deverão:
• Dar suporte indicando a legislação aplicável a cada caso;
• Orientar sobre os critérios de avaliação utilizados;
• Apresentar as empresas com melhores desempenhos como referência para o
aperfeiçoamento dos processos (benchmarking);
• Buscar novos fornecedores.
CRITÉRIOS DE DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E
SERVIÇOS
As empresas contratadas poderão ser desqualificadas e impedidas de fornecer produtos
e/ou serviços o Instituto CEM sempre que ocorrer:
• Ausência de registro de materiais, equipamentos e medicamentos nos órgãos
competentes;
• Ausência de registro da empresa nos órgãos competentes;
• Ausência de registro do responsável técnico da empresa no órgão de classe;
• Dificuldade ou impedimento de acesso às instalações do fornecedor para fins de
Vistorias Técnicas;
• Pontuação
abaixo de
6
fornecedores críticos/estratégicos);

(seis)

na

visita

técnica (exceto

• O não cumprimento do Plano de Ação de Melhoria apresentado;
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• Descumprimento das garantias dos produtos e/ou serviços.
Nos casos de pareceres negativos emitidos pela equipe técnica da Policlínica sobre
produtos e serviços, a aquisição / contratação destes será suspensa, podendo as contratadas
fornecerem os demais itens de seu portfólio. O mesmo se aplica às suspensões definidas pela
ANVISA.
PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS DE MATERIAIS
O Instituto CEM poderá planejar o manejo do estoque, conforme a demanda e
disponibilidade de espaço. Para isso, poderá programar com os fornecedores prazos para
entregas de grandes volumes, bem como para compras urgentes.
Esta programação será enviada aos fornecedores por meio de e-mail, com a devida
antecedência.
Ao fornecedor cabe a responsabilidade de analisar criticamente o Edital – Termo de
Referência – onde constará a Programação de Entregas. A não manifestação por parte do
fornecedor indica a aceitação das condições estipuladas neste documento.
Sendo aceita a Programação de Entrega pelo fornecedor, as Ordens de Compra serão
monitoradas pelos Indicadores de Avaliação dos Fornecedores.
GARANTIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E OU SERVIÇOS
A mora do fornecedor na entrega dos produtos em conformidade com as especificações
exigidas ou acordadas autorizará o Instituto CEM , de pleno direito e independentemente de
qualquer formalidade extrajudicial ou judicial, a decidir-se por promover a devolução dos
produtos / reexecução dos serviços, suportando o fornecedor, com exclusividade, todas as
despesas, notadamente as de transporte e as fiscais, ou, postergar o pagamento dos
produtos/serviços na proporção da mora incorrida pelo fornecedor na sua entrega.
Se o fornecedor, contrariando a previsão da Solicitação de Compra, antecipar a entrega
dos produtos/serviços, poderá o Instituto CEM , a seu critério, de pleno direito e
independentemente de qualquer formalidade extrajudicial ou judicial, optar por promover a
devolução dos produtos / reexecução dos serviços, suportando o fornecedor, com exclusividade,
todas as despesas, notadamente as de transporte e as fiscais, ou efetuar o pagamento dos
produtos de acordo com as condições previstas na Ordem de Compras.
A entrega de produtos / realização de serviços deverá ser efetuada no endereço
estipulado, em local específico e horário previamente / estipulado na Ordem de Compra;
Caso o fornecedor não promova a entrega/realização do produto/serviço, no prazo ora
acordado, poderá ser penalizado de acordo com o previsto no Regulamento de Compras e
Contratações.
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO
São requisitos obrigatórios e indispensáveis a todos os fornecedores os cumprimentos à
legislação pertinente à Segurança do Trabalho.
Quando se tratar de produtos que necessitem de transporte especial deve-se atender à
legislação vigente.
Em face disso, o Instituto CEM adotará rígida disciplina, coibindo atividades ou ações que
exponham a riscos as pessoas ou ambientes da Unidade.
CIÊNCIA – FORNECEDORES
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Os fornecedores interessados em cotar seus produtos e serviços para o Instituto CEM
devem ter ciência e estarem de acordo com o “REGULAMENTO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES”, bem como desta POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES.
Regulamento Para Os Procedimentos De Compra, Contratação De Obras, Contratação
De Serviços E Alienações
Capítulo I
DA FINALIDADE
Art. 1° O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos gerais
para as compras e para as contratações de obras e serviços a serem realizados pelo INSTITUTO CEM
, com a utilização de recursos financeiros provenientes do poder público e de doações destinadas à
unidade de Assistência à Saúde, bem como para regulamentar a alienação de bens.
§ 1º Na condição de Organização Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio
do Decreto nº 9.184/18, este regulamento se submete aos princípios constitucionais e da
Administração Pública, com observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo.
§ 2º O INSTITUTO CEM adotará procedimentos de compra, contratação de obras e
contratação de serviços seguindo ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os termos
da legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro assim o exigir.
§ 3º Os procedimentos deste regulamento não se aplicam às despesas realizadas com recursos
próprios do INSTITUTO CEM , bem como àqueles que por sua origem e natureza exigirem
procedimentos próprios, a exemplo dos convênios, parcerias, termos de colaboração, termos de
fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados com o poder público, iniciativa privada,
organismos nacionais ou internacionais.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se:
I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens permanentes para
fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Instituição com os
materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
II.
Contratação: vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo, bens
permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou contrato.
III.
Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de
edificação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo e demais atividades que
envolvam as atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura.
IV.
Serviço: prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não
integrantes de execução de obra.
V.
Alienação: toda cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita,
permanente ou temporária.
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VI.
Carta Cotação: documento formal emitido INSTITUTO CEM dando conhecimento
público de seu interesse em comprar, contratar ou alienar, contendo todas as informações
necessárias.
VII.
Relatório de Compras: documento elaborado pelo comprador relatando
sucintamente a negociação e o seu resultado.
VIII.
Ordem de Compra: documento formal efetuado com o fornecedor e encerra o
procedimento de compras, representando fielmente todas as condições da negociação, a exemplo
da descrição detalhada do produto/serviço, unidade de medida, marca, quantidade, valor unitário e
total, descontos, prazo de entrega, forma de pagamento, obrigações das partes e outras
consideradas relevantes para a gestão do processo.
IX.
Contrato: documento formal que em razão da natureza ou complexidade do ajuste
comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de consumo,
bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em conformidade com o Direito Civil Brasileiro
e os princípios da teoria geral de contratos.
X.
Aquisição/Contratação de Grande Vulto: refere-se àquela cujo valor total da
aquisição/contratação ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
XI.
Aquisição/Contratação Comum: refere-se àquela cujo objeto adquirido/contratado
é usualmente comercializado no mercado, ou seja, cuja qualidade, medida e especificação técnica
são conhecidas e praticadas no mercado.
XII.
Aquisição/Contratação Complexa: refere-se àquela que exigem um grau de
dificuldade que não são conhecidas no mercado, e/ou exigem uma personalização, com
especificação técnica inédita para atendimento da necessidade do INSTITUTO CEM .
XIII.
Aquisição/Contratação de Pequeno Valor: considera-se para todos os efeitos as
aquisições de bens e contratações de serviços definidas de pequeno valor aquelas cujo valor
estimado se limite a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e que em virtude de sua natureza
(materialidade) não necessitam aguardar procedimento de maior formalidade, vedado o
fracionamento de despesas.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES
Art. 3° Na operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento o INSTITUTO
CEM deverá:
§ 1° Manter os registros referentes às compras/contratações em processos identificados e
numerados cronologicamente, de forma a permitir a operacionalização dos procedimentos,
rastreabilidade e auditoria do conteúdo dos mesmos.
§ 2° Determinar os responsáveis pela realização das ações de planejamento, coordenação,
supervisão e controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e serviços,
aquisição de bens e alienações.
§ 3° Manter distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO
e PAGAMENTO, descentralizando as respectivas tarefas e atribuições.
§ 4° Cumprir as rotinas estabelecidas, observando a necessidade da obra, serviço, compra ou
alienação, divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, análise técnica e eleição
da melhor proposta.
§ 5° Observar nas alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, bem
como os procedimentos legais, conforme o caso.
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§ 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras,
serviços, compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos recursos, provenientes do
Contrato de Gestão, em conformidade com as melhores práticas contábeis.
CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO
Art. 4º Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as
seguintes etapas:
I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a
descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares necessárias.
II.
Publicação da Carta Cotação com a descrição do objeto da compra ou contratação
e informações complementares no sítio próprio do INSTITUTO CEM na internet, obrigatoriamente,
podendo ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de circulação local ou nacional
e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou concomitante.
III.
Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais
informações determinadas na Carta Cotação.
IV.
Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas na
Carta Cotação e emissão de parecer técnico, quando for o caso.
V.
Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos
definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento.
VI.

Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta.

VII.
Publicação do resultado por meio de sítio do INSTITUTO CEM na internet, contendo
o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação.
Art. 5º A solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as
seguintes informações:
I. Descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço.
II.

Especificações técnicas.

III.

Quantidade e forma de apresentação.

IV.

Documentação relativa a qualificação técnica, quando necessário.

V.

Justificativa da compra ou contratação.

VI.

Valor estimado.

§ 1º A solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo responsável da área
solicitante, submetida à autorização do Diretor da Unidade e encaminhada ao INSTITUTO CEM .
§ 2º A indicação de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como mera
referência.
§ 3º As compras e contratações no valor de até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
poderão ser realizadas sem o valor estimado, seguindo o rito no art. 6º ou art. 15, desde que
comprovada a compatibilidade de preço praticado no mercado, por meio de no mínimo três
propostas de preços ou PR meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com
produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a
compatibilidade de preços através de contratações realizadas pela administração pública, entidades
públicas ou privadas do terceiro setor para validação do valor contratado.
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§ 4º Os preços do banco de dados próprio do INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados como
valor estimado.
Art. 6º O INSTITUTO CEM dará publicidade previa aos avisos de compras, contratações de
obras, de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para
aquisições/contratações comuns e de no mínimo 10 (dez) dias úteis para aquisições/contratações
complexas ou de grande vulto nos seguintes canais de comunicação:
I. Sitio eletrônico do INSTITUTO CEM , www.institutocem.org.br, para todas as aquisições,
contratações e alienações, incluídas aquelas que foram realizadas por meio de plataforma eletrônica
de compras;
II.
Diário Oficial do Estado, para aquisições, contratações e alienações, cujo valor esteja
acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor total estimado da aquisição,
contratação e alienação;
III.
Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional, para aquisições, contratações e
alienações, cujo valor esteja acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando o valor
total estimado da aquisição, contratação e alienação;
§ 1º
Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a contagem de prazo se
dará a partir daquela que ocorrer por último.
§ 2º
O INSTITUTO CEM divulgará na Carta Cotação as condições para recebimento das
propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a forma de apresentação do preço
entre outros.
§ 3º
Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser
disponibilizadas no sitio eletrônico do INSTITUTO CEM , as versões integrais das Cartas Cotações das
aquisições/contratações a serem realizadas.
Art. 7º Para o recebimento das propostas o INSTITUTO CEM definirá os critérios e condições
mínimas que deverão constar na apresentação da proposta.
§ 1º
A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na
desclassificação.
§ 2º
No caso de divergência entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos na
Carta Cotação, o INSTITUTO CEM poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de
desclassificação.
§ 3º
O descumprimento de qualquer das condições impostas neste regulamento
ensejará no não recebimento da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a
possibilidade de retificação de que trata o parágrafo anterior.
Art. 8º O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da proposta, que será
realizada pelo solicitante do bem, serviço ou obra.
§ 1º Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou
desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta
Cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente
informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica.
§ 2º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos:
I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto já for aprovado pelo
INSTITUTO CEM , com as informações devidamente registradas no banco de dados próprio.
II.
Quando por sua natureza, a aquisição ou contratação dispensar a análise técnica, a
exemplo da contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de passagem aérea.
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§ 3º Quando as empresas orçarem produtos com marcas ainda não aprovadas e registradas
no banco próprio, e o INSTITUTO CEM não puder aguardar o resultado da análise da amostra para
aquisição em andamento, as empresas somente poderão fornecer para o INSTITUTO CEM em
aquisições futuras.
Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra ou da contratação deverão ser observados
principalmente, e naquilo que couber, os seguintes requisitos:
I. Qualidade.
II.

Preço.

III.

Prazo de entrega.

IV.

Faturamento mínimo.

V.

Prazo de validade.

VI.

Análise técnica.

VII.

Durabilidade do produto/serviço.

VIII.

Garantia do produto/serviço.

IX.

Avaliação de fornecedores.

X.

Custo do transporte e do seguro da carga até o local da entrega.

XI.

Economia na execução, conservação e operação.

XII.

Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho.

XIII.

Impacto ambiental.

XIV.
Atendimento ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.
XV.

As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do

bem.
XVI.
Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços
ou obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou equipamentos,
detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade ou envolva área ou
atividade essencial.
XVII.
Outros, excepcionalmente, identificados como relevantes para a decisão, desde que
previamente publicados na carta cotação e devidamente fundamentado no processo de
compra/contratação.
§ 1° O INSTITUTO CEM a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o
proponente sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento
de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que
comprometa sua capacidade de produção, relativo a entrega e qualidade dos produtos.
§ 2° Em busca da economicidade em suas compras/contratações o INSTITUTO CEM poderá,
durante a análise das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas propostas de
preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes.
§ 3° O Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a melhor proposta aquela
que, depois de esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais empresas, com o intuito
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de reduzir os preços ofertados, apresentar as melhores condições de fornecimento, observado o
determinado no caput deste artigo.
Art. 10 Para se habilitarem no certam os proponentes deverão apresentar os seguinte
documentos:
I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II.
Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente
consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual;
III.

Inscrição Estadual ou declaração de isento;

IV.

Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços;

V.

Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);

VI.
Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes da contratada,
quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato;
VII.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, concernente aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União, por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – SRFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN;
VIII.
Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, que
deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
IX.
Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal da Sede do proponente,
que deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos aos tributos Municipais;
X.
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, através da apresentação do CRC - Certificado da Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa
Econômica Federal;
XI.

Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

§ 1º A documentação que tratam os incisos II e VI deste artigo poderá ser dispensada nos
casos de aquisição/contratação via ordem de compra.
§ 2º A documentação de que tratam os incisos VII a XI deste artigo poderá ser dispensada nos
seguintes casos:
I. Aquisições/contratações no valor de até o limite de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais);
II.
Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente colocar em risco
de perecimento os bens jurídicos postos sob a tutela do INSTITUTO CEM , ou ainda impuser risco a
saúde e/ou integridade física de pessoas ou pacientes;
III.
localidade.

Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores na

§ 3º Admitir-se como válida a certidão positiva com efeito de negativa.
§ 4º As certidões negativas poderão ser apresentadas até a emissão do Relatório de Compras
ou da comunicação interna direcionada ao Gerente Administrativo.
§ 5º O INSITITUTO INSTITUTO CEM aceitará o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
– CADFOR, emitido pelo ComprasNet.GO, em substituição aos documentos determinados no caput
deste artigo.
§ 6º É vedada a realização de aquisição/contratação sem qualquer comprovação da
regularidade jurídica do terceiro, sendo recomendável a exigência dos documentos previstos nos
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incisos I ao VI deste artigo, notadamente aqueles obtidos pela internet. Entretanto, circunstâncias
especificas da contratação podem possibilitar o cumprimento desse requisito por meio de outros
documentos indicativos da existência e formalidade perante a ordem jurídica e o mercado em que
atua.
Art. 11º Caso o proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, será
convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa
habilitada, observando o valor estimado para a compra/contratação.
§ 1º Em caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado novo
procedimento, nos termo do art. 6º.
§ 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a
aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do art. 15 deste Regulamento.
§ 3º
A observância do valor estimado para a compra/contratação de que trata a parte
final do caput será dispensada quando as propostas de preço comprovarem que o valor estimado
esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado.
§ 4º
Os preços do banco de dados próprio do INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados
como comprovação de preços de mercado, durante a fase de negociação.
Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das seguintes
formas:
I. Nos casos de ordem de compra serão autorizadas pelo Gerente Administrativo;
II.
Nos casos de contrato pelo Gerente Administrativo previamente no Relatório de
Compras e pelo Gerente Geral no Contrato;
III.
As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) serão autorizadas pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CEM , independente de
convocação, sem prejuízo da autorização do Gerente Administrativo e Gerente Geral da Filial do
INSTITUTO CEM .
§ 1º A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre que a
autorização prévia não for possível.
§ 2º O Gerente Administrativo e Geral da Filial do INSTITUTO CEM , são hábeis para suprir
mutuamente suas eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de Compras das Ordens de
Compras e dos Contratos, facultando-se ao Gerente Geral a delegação de poderes por meio de
instrumento administrativo próprio.
Art. 13 Os resultados de todas as compras/contratações, incluídas aquelas previstas no artigo
15, e as alienações serão disponibilizadas no sito do INSITUTO CEM, durante a vigência do Contrato
de Gestão, observadas as seguintes informações:
I. Nos casos de Ordem de compra
a)

Nome da empresa.

b)

CNPJ.

c)

Descrição do item.

d)

Quantidade do item.

e)

Valor total.

II.

Nos casos de Contrato

a)

Nome da empresa.
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b)

CNPJ.

c)

Objeto do contrato.

d)

Vigência do contrato.

e)

Valor mensal.

f) Valor total.
Parágrafo único – Os contratos e seus aditivos, também deverão ser disponibilizados
integralmente no sitio eletrônico do INSTITUTO CEM .
Art. 14 Concluída a compra ou contratação cumprirá as áreas competentes o recebimento do
bem ou do serviço, se de outra forma não for determinado:
I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de consumo.
II.

O Serviço de Patrimônio é competente para o recebimento de bens permanentes.

III.

O Serviço de Manutenção é competente para o recebimento de obras e serviços.

IV.
O Serviço de Engenharia Clínica é competente para o recebimento de serviços
especializados realizados nos equipamentos médico-hospitalares e apoio ao Serviço de Patrimônio
no recebimento de bens patrimoniais médico-hospitalares.
§ 1º Ficam os referidos Serviços, da mesma forma responsáveis em atestar a conclusão da
Ordem de Compras ou do Contrato de acordo com as especificações neles contidos, e ainda pelo
encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.
§ 2º Nos contratos celebrados pelo INSTITUTO CEM , bem como nas Ordens de Compras,
devem constar a obrigação de que o fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo das
notas fiscais emitidas e/ou documentos equivalentes o número do Contrato de Gestão e seus
aditivos a que a despesa se refere.
Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no art. 6º os seguintes casos:
I. Contratação de concessionário ou permissionário de serviços públicos se o objetos do
contrato for pertinente ao da concessão ou permissão.
II.
Contratação com empresas cujo objeto tenha preço submetido a tabela controlada
pelo governo, que não for possível o estabelecimento da concorrência.
III.
Contratação de serviços de manutenção em que a desmontagem do equipamento
seja condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar o dano
do equipamento.
IV.
Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação, desde
que comprovada a exclusividade, através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
local, pelo sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada a preferência de
marca.
V.
Contratação de empresa especializada ou profissional de notória especialização,
assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros
requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais adequado à
plena satisfação do objeto a ser contratado.
VI.
Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins
lucrativos na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, tecnologia,
Organizações Sociais, universidades nacionais ou estrangeiras.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 199

Proposta Policlínica Regional - Posse

VII.
Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e
duzentos reais) por ano, considerando o valor total da aquisição e/ou contratação vedado o
fracionamento de despesas.
VIII.
Aquisição/contratação realizada em caráter de urgência ou emergência,
caracterizada pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento imediato
seja mais gravoso importando prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas ou
equipamentos, reconhecidos pela administração.
IX.
Grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não atendimento
imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas,
equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade do INSTITUTO CEM ,
reconhecidos pela administração.
X.
Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente publicada nos
termos do art. 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para o objeto do
contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
XI.
Aquisição/contratação que utilizar dos valores registrado em Atas de Registros de
preços vigentes, para formalizar negociação diretamente com fornecedor vencedor e propor a
contratação nos mesmos moldes do Poder Público contratante.
§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI deste artigo, a empresa contratada deverá comprovar
a compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma nota fiscal de
outros clientes com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá
comprovar a compatibilidade de preços através de informações do banco de dados próprio,
contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro setor
para validação do valor contratado.
§ 2º As compras ou contratações realizadas com fundamento nos incisos VII, VIII, IX e X deste
artigo, serão realizadas por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços, sempre que
possível junto a , no mínimo, 03 (três) interessados, podendo essa ser realizada por telefone, e-mail
ou orçamentos, devidamente registrados no respectivo processo de compras/contratação ou
comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma nota
fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras
poderá comprovar a compatibilidade de preços através de informações do banco de dados próprio,
contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro setor
para a validação do valor contratado.
§ 3º As compras ou contratações realizadas com fundamento no inciso XI deste artigo,
poderão ser aplicadas somente nos casos em que a licitação tiver sido promovida por órgão ou
entidade da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, devendo constar no respectivo processo de
compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu de referência para negociação, bem
como cópia de sua publicação na imprensa Oficial.
CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS
Art. 16 O instrumento contratual é obrigatório para todas as contratações de obras,
fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde não haja entrega
imediata e facultativo nos demais casos em que o INSTITUTO CEM puder substituir por outros
instrumentos hábeis.
§ 1º Entende-se por compras/contratações para entrega imediata, aquelas cujo prazo de
entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra.
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§ 2º Ficam excepcionalizados da formalização de contratos os seguintes casos de
compras/contratações:
a)
compra;

Aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de

b)
150.000,00.

Aquelas cuja contratação de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$

c)
Aquelas cuja aquisição de bem ou serviço, exceto de engenharia, seja de valor
inferior a R$ 80.000,00
§ 3º Para os casos que se tratem as alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º, o instrumento contratual
será substituído pela ordem de compra nos termos do inciso VIII do art. 2º deste Regulamento.
§ 4º A ordem de compra passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa
concordância através da assinatura do fornecedor no referido documento.
Art. 17 Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito, com
clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que estejam em
conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo conter,
no mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente:
I. Qualificação das partes;
II.
O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do
serviço ou do bem;
III.

Os valores unitários e totais e as condições de pagamento;

IV.

O prazo de vigência do contrato;

V.

Quantitativos;

VI.

Direitos, obrigações e responsabilidades das partes;

VII.

As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores das multas;

VIII.

Os índices de reajustes e, quando aplicável, as garantias;

IX.

Os casos de rescisão;

X.

Outras previamente estabelecidas no instrumento de seleção.

§ 1º Os contratos firmados com o INSTITUTO CEM terão vigência inicial de até 12 meses, salvo
as situações devidamente justificadas.
§ 2º Os contratos firmados poderão ser prorrogados até o limite total de 60 (sessenta) meses,
devendo O INSTITUTO CEM , anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença
atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o fornecedor detiver o monopólio ou
exclusividade da atividade.
§ 3º Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de gestão, deverão conter
cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do
contrato de gestão.
§ 4º A determinação do prazo não será aplicada para os contratos de adesão,
independentemente do termo adotado, assim compreendidos aqueles em que as cláusulas
estabelecidas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que se possa discutir ou modificar seu conteúdo.
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§ 5º As contratações realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em que
houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser reavaliadas no prazo máximo de até
24 (vinte e quatro) meses, podendo, em casos excepcionais devidamente justificados, entender por
um período não superior a 12 (doze) meses, com o objetivo de comprovar a vantagem da
manutenção do contrato.
Art. 18 As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidade de prorrogação, deverão constar em termo aditivos.
Parágrafo único – Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de acréscimo que se
fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado, e no caso
particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser suprimidos em
qualquer quantidade.
Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao
contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades
previstas no instrumento de seleção ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de contratar
com o INSTITUTO CEM por prazo não superior a 1 (um) ano.
Art. 20 As relações contratuais estabelecidas pelo INSTITUTO CEM com seus fornecedores e
prestadores de serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de modo leal, responsável
e probo, além de perseguir a boa-fé, para repelir quaisquer ações intencionalmente desleais,
injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados nas ações de
transparência pública.
CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO
Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, nos casos em que o bem estiver em
posse do INSTITUTO CEM por força do Termo de Cessão e Permissão de Uso firmado com a Secretaria
de Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os procedimentos conforme a legislação
em vigor aplicável a espécie.
Parágrafo Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente
aos bens públicos.
Art. 22 A alienação de bens de que trata o art. 20 se vincula a autorização expressa e controle
patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser proposta pelo Gerente
Administrativo, e confirmada pelo Gerente Geral e pelo Conselho de Administração do INSTITUTO
CEM .
§ 1° Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as
especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº
8.666/93, por se tratar de patrimônio público.
§ 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de
autorização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser
reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra
forma não for determinado.
Art. 23 Os bens imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e permissão de
uso, bem como aqueles adquiridos pelo INSTITUTO CEM com recursos públicos originados do
Contrato de Gestão não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos previstos e
autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será realizado pelo poder público por
meio de suas Secretarias.
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Art. 24 Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao INSTITUTO CEM por
meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à
consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio de
sua aprovação pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CEM e pela Controladoria-Geral do
Estado de Goiás em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 4º e parágrafo único, do art.
17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás.
Art. 26 É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer
colaborador da Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, serviços,
compras e alienações. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que
caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados em publicidade de
atos, programas, obras e serviços.
Art. 27 É vedado ao INSTITUTO CEM manter qualquer tipo de relacionamento comercial ou
profissional com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que detenham poder
decisório.
Art. 28 O INSTITUTO CEM reserva-se o direito de revogar o processo de aquisição/contratação,
por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado no processo, antes da
compra ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito de exigir compensação
pecuniária ou indenização.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 30 Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado
de Goiás.
Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019.
______________________________________
Thadeu de Morais Grembecki
Presidente do Conselho de Administração
O almoxarifado é um importante setor das empresas, sejam públicas ou privadas, e consiste
no lugar destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno. O tema
é uma das principais matérias de estudo no campo da administração.

1. Histórico
O almoxarifado se constituía em um depósito, quase sempre o pior e mais inadequado local
da empresa, onde os materiais eram acumulados de qualquer forma, utilizando mão-de-obra
desqualificada. Com o tempo surgiram sistemas de manuseio e de armazenagem bastante
sofisticados, o que acarretou aumento da produtividade, maior segurança nas operações de controle
e rapidez na obtenção das informações. O termo Almoxarifado é derivado de um vocábulo árabe que
significa "depositar".

2.Conceituação
Almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou
não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item
aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição interna
acondicionada à política geral de estoque da empresa.
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3. Funções
•
•
•
•

Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando
necessário;
Impedir que exista divergência de inventário e perda de qualquer natureza;
Preservar a qualidade e as quantidades exatas;
Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a um
atendimento rápido e eficiente.

4. Eficiência no almoxarifado
A eficiência de um almoxarifado depende fundamentalmente:
•
•
•

Da redução das distâncias internas percorridas pela carga e do consequente aumento do
número das viagens de ida e volta;
Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas;
Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica.

5. Outros conceitos sobre almoxarifados
Analisando o organograma funcional de um almoxarifado podemos resumir as suas principais
atribuições:
•
•
•

Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa;
Entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa;
Manter atualizados os registros necessários.

Controle:
Embora não haja menção na estrutura organizacional do almoxarifado, o controle deve fazer
parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual seja recebimento, armazenagem e
distribuição.
O controle deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se encontram à disposição
em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas.

Recebimento:
As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo
fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais é módula de um
sistema global integrado, com as áreas de contabilidade, compras e transportes, e é caracterizada
como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e contábil.
O recebimento compreende quatro fases:
1ª fase: Entrada de materiais;
2ª fase: Conferência quantitativa;
3ª fase: Conferência qualitativa;
4ª fase: Regularização.
Armazenagem:
Ao guardar materiais no almoxarifado, são necessários alguns cuidados especiais, que devem
ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que
preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a ordenação da
arrumação.
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FASES

DESCRIÇÃO

1ª fase

Verificação das condições de recebimento do material

2ª fase

Identificação do material

3ª fase

Guarda na localização adotada

4ª fase

Informação da localização física de guarda ao controle

5ª fase

Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento

6ª fase

Separação para distribuição

Distribuição: Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação de
pleno conhecimento entre as partes envolvidas.
Documentos Utilizados:
São utilizados os seguintes documentos no Almoxarifado para atendimento das diversas
rotinas de trabalho:
Ficha de controle de estoque (para empresas ainda não informatizadas): documento
destinado a controlar manualmente o estoque, por meio da anotação das quantidades de entradas
e saídas, visando o seu ressuprimento;
Ficha de Localização (também para empresas ainda não informatizadas): documento utilizado
para indicar as localizações, através de códigos, onde o material está guardado;
Comunicação de Irregularidades: documento utilizado para esclarecer ao fornecedor os
motivos da devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo;
Relatório técnico de inspeção: documento utilizado para definir, sob o aspecto qualitativo, o
aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor;
Requisição de material: documento utilizado para a retirada de materiais do almoxarifado;
Devolução de material: documento utilizado para devolver ao estoque do almoxarifado, as
quantidades de material, porventura, requisitadas além do necessário.
O profissional escolhido para cuidar das mercadorias e documentos deve possuir alto grau de
sentimento de honestidade, lealdade, confiança e disciplina.

Funcionamento do Almoxarifado
O setor de almoxarifado exige o controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem,
validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, de escritório, serviços, etc.),
aquisição (levantamento de preços, pesquisa de fornecedores, registro das compras feitas e a fazer,
arquivamento de notas) e outras tarefas afeitas ao almoxarife ou estoquista. Estas funções
necessitam observar critérios de racionalização, acondicionamento, localização, precisão,
padronização, indicadores e documentação.
Na racionalização do almoxarifado deve-se ter em conta o cálculo das quantidades de
produtos que se deve possuir em estoque.
No acondicionamento deve-se buscar a otimização das distâncias entre o local de estocagem
e onde será usada, a adequação do espaço de guarda com o melhor uso de sua capacidade
volumétrica.
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Para a localização deve-se observar a facilidade em se encontrar aquilo que é procurado,
através de etiquetagem, por exemplo, a fim de se evitar a entrega errônea de material, o que
acarreta problemas no controle, tempo desperdiçado, etc.
Precisão de operação implica na exatidão das informações de controle com a realidade dos
bens armazenados. A inexatidão dos dados provoca falhas de contabilidade, fornecimento, dentre
outras.
Os materiais do almoxarifado devem ser padronizados, para fins de melhor controle das
compras (fornecimento), e evitar falhas como a duplicidade de itens no registro.
O setor deve apresentar os indicadores de suas atividades, como relatórios de eficiência, a fim
de proporcionar otimização do gerenciamento, controle do histórico dos itens, etc.
Documentação implica na confecção do manual técnico de almoxarifado, em que se defina de
modo preciso as normas de identificação dos produtos, inventário, inclusão de novos itens, entre
outros.

Logística De Materiais De Saúde: Estoque, Almoxarifado E Transporte Seguros
Na logística, é fundamental que alguns critérios sejam estabelecidos e que se tenha atenção
a alguns cuidados no estoque, almoxarifado e transporte de produtos. Mas, antes de iniciar nossa
conversa, vamos esclarecer alguns pontos:
O almoxarifado deve conservar os materiais de saúde e assegurar que estejam adequados, na
quantidade e no local certos, quando necessário, além de também impedir que tenham divergências
de inventário e perdas de qualquer natureza.
Ao colocar os materiais em um almoxarifado, o cuidado é comparado ao funcionamento de
um banco, com entrada para estoque, ficha de depósito bancário, nota fiscal de compra, saída do
estoque, cheque, requisição de material. A sua eficiência depende da redução das distâncias internas
percorridas pela carga e do aumento do número de viagens de ida e de volta, além do aumento do
tamanho médio das unidades armazenadas e da melhor utilização de sua capacidade volumétrica.
O controle precisa fazer parte das atribuições de cada setor envolvido no organograma
funcional, seja recebimento, armazenagem e distribuição, fornecendo as quantidades que estão à
disposição em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e
aceitas.
O recebimento dos materiais de saúde inicia na recepção junto ao fornecedor até os estoques,
integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e funcionando como suporte entre
o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e contábil. No recebimento, é possível
observar quatro fases: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e
regularização.
A armazenagem dos materiais no almoxarifado precisa seguir cuidados especiais para que
preservem a qualidade. As regras são definidas de acordo com o sistema de instalação e o layout
adotado. Aqui, temos seis fases:
•
•
•
•
•
•

verificação das condições de recebimento do material
identificação do material
guarda na localização adotada
informação da localização física de guarda ao controle
verificação periódica das condições de proteção e armazenamento
separação para distribuição dos materiais, a qual é preciso ter uma programação de pleno
conhecimento entre as partes envolvidas.
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Nas rotinas de trabalho do almoxarifado, os documentos utilizados frequentemente são: ficha
de controle de estoque, ficha de localização, comunicação de irregularidades, relatório técnico de
inspeção, requisição de material e devolução de material.

4.2.1.1.3.1 Recebimento
As atribuições para o recebimento basicamente são em quatro fases: entrada de materiais,
conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Para a entrada de materiais,
primeiramente a recepção dos veículos de transporte marca o início do processo de recebimento e
precisa de uma triagem da documentação suporte do recebimento, além da verificação se a compra,
objeto da Nota Fiscal em análise, está autorizada pela empresa, assim como a constatação se a
compra autorizada está no prazo de entrega contratual e se o número do documento de compra
consta na Nota Fiscal, cadastramento das informações referentes a compras autorizadas no sistema,
e encaminhamento dos veículos para descarga.
As irregularidades e divergências constatadas em relação às condições de contrato, e sendo
insanáveis, devem ser motivo de recusa do recebimento, incluindo anotações sobre as circunstâncias
no verso da nota fiscal.
Para prosseguir com o recebimento dos materiais de saúde, é preciso efetuar o cadastramento
dos dados atualizando os sistemas: Sistema de Administração de Materiais e gestão de estoques,
Sistema de Contas a pagar e Sistema de Compras.

4.2.1.1.3.2 Conferências de materiais de saúde
Aqui temos as conferências em duas frentes: quantitativa e qualitativa.
A Quantitativa certifica se a quantidade de materiais declarada pelo fornecedor na nota fiscal
corresponde à quantidade recebida. A confrontação do material recebido e do material faturado é
efetuada posteriormente pelo regularizador que providenciará a recontagem. Essa recontagem pode
seguir o método manual, para pequenas quantidades; por meio de cálculos, em embalagens
padronizadas com grandes quantidades; balanças contadoras pesadoras, em grande quantidade de
pequenas peças; pesagem, quando forem materiais de maior peso ou volume; medição por trenas.
A conferência Qualitativa garante a adequação do material ao seu fim, com uma análise de
qualidade efetuada pela inspeção técnica, confrontando as condições contratadas na Autorização de
Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor. E para que o recebimento dos
materiais seja de acordo com o contratado, são examinados os seguintes itens: características
dimensionais, características específicas e restrições de especificação.

4.2.1.1.3.3 Armazenagem de materiais de saúde
A utilização ideal do espaço disponível para armazenamento dos materiais necessita de uma
análise das cargas, dos níveis de armazenamento, das estruturas para armazenagem e dos meios
mecânicos que serão utilizados.
Conforme as características do material de saúde a ser armazenado, os critérios podem seguir
alguns parâmetros, como: fragilidade, combustibilidade, volatilização, oxidação, explosividade,
intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume ,peso, forma.
A disposição dos materiais não é definida por regras taxativas e por isso é preciso analisar os
parâmetros acima para escolher a alternativa mais conveniente que melhor atenda ao fluxo de
materiais, como: armazenamento por tamanho, armazenamento por frequência, armazenamento
especial, armazenamento em área externa, coberturas alternativas quando não é possível a
expansão do almoxarifado.
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Para otimizar a localização de materiais, é preciso estabelecer os meios necessários que
facilitem as operações de movimentação e estocagem. Os sistemas de endereçamento ou localização
dos estoques que podem ser considerados são o sistema de endereços fixos e o sistema de endereços
variáveis.
Classificar e codificar os materiais facilitam o processo posteriormente, pois o acesso às
informações estará mais claro e prático. E com a tecnologia, a identificação de materiais está sendo
revolucionada, automatizando os processos para acelerar o seu manuseio.

4.2.1.1.3.4 Organização Interna
A Unidade de Almoxarifado, no que se refere a sua organização interna, possuirá como
objetivo fornecer aos usuários procedimentos normais e favorecer o controle das operações e
melhor eficiência, em termos de operação, utilização do espaço e informação.

4.2.1.1.3.4.1 Funcionamento
Os horários de expediente dos Almoxarifados para fins de atendimento e liberação de
materiais serão:
•

Almoxarifado - Depósito Almoxarifado Geral - Segunda a sexta – 07 às 11h30min e de 13
às 17 horas.

•

Almoxarifado Nutrição Segunda a sexta – 07 às 11h30min e de 13 às 17 horas.

Entrada de Materiais
O local de recebimento físico dos itens, como regra, será sempre o depósito do Almoxarifado
Geral, apenas. Em nenhuma circunstância os materiais poderão ser recebidos outros setores
diferentes do descrito acima.
De acordo com a IN 205/88, o “recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é
entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere
apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão
recebedor”.
Como pode ser observado, o recebimento é o ato prévio à aceitação do material, transferindo
apenas a responsabilidade pela guarda e não se confundindo com a aceitação. Temos neste caso o
recebimento provisório. Para que o recebimento não ocasione problemas futuros, deverão ser
analisados, no mínimo, os aspectos fiscais (Nota Fiscal) e aspectos físicos das embalagens. Ainda, de
acordo com a supracitada IN, são documentos hábeis para o recebimento das mercadorias:
•

Nota Fiscal, Fatura e Nota fiscal/Fatura;

•

Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à Permuta;

•

Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência;

•

Guia de Produção.
Conformidade Nota Fiscal

A maior parte das entradas será realizada através de Nota Fiscal de venda, sendo esta,
portanto, instrumento de maior necessidade de estudo. Como verificação inicial e imprescindível
para o recebimento da mercadoria, deverão ser verificados os dados constantes no CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas), razão social, endereço, número da nota de empenho, as informações
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do transportador, quantidade de volumes, espécies, número de lote, prazo de validade, dentre
outros. Segundo a IN 205/88, constarão, necessariamente, as informações: descrição do material,
quantidade, unidade de medida, preços (unitário e total).
Conferência de Volumes
O quantitativo relatado na Nota Fiscal deve conferir com os volumes efetivamente entregues.
Como em alguns casos é inviável a contagem unitária de todos os componentes no ato da
entrega, principalmente quando estes quantitativos forem demasiadamente elevados, deve-se
atentar aos volumes (pacotes, caixas) os quais foram entregues, adotar procedimentos com
metodologia devidamente justificada para fins de realização de contagem, dentre outras
alternativas. recusado de imediato. Se não houver indícios de danos ao conteúdo da embalagem,
pode ser aceito, entretanto o fato deve constar no termo de recebimento provisório.
Entrega de produto errado: Havendo divergência completa entre o material a ser entregue e
o
relatado na Nota Fiscal, o recebedor deverá recusar a entrega, informando o licitante acerca
do ocorrido, sempre via correio eletrônico (e-mail) corporativo.
Regularização de Inconformidades
A responsabilidade de regularizar todas e quaisquer inconsistências no produto a ser entregue
é do fornecedor, sendo, inclusive, obrigado a arcar com os custos logísticos de substituição e envio
do produto correto.
Havendo problemas na entrega do material solicitado, o responsável pelo atesto definitivo
deverá anotar preferencialmente em formulário padrão do Almoxarifado os problemas encontrados
que impossibilitam o aceite. Após o preenchimento do termo, a Unidade de Almoxarifado entrará
em contato com o fornecedor para corrigir o problema encontrado. Todas as tratativas entre
Almoxarifado e fornecedor devem ocorrer por intermédio de e-mail institucional.
Comunicação Formal de Chegada
No ato do recebimento, conforme já mencionado, é transmitida apenas a responsabilidade
pela guarda dos bens, até o aceite definitivo. Neste momento (recebimento provisório), o setor de
Almoxarifado deve proceder a comunicação formal de chegada dos materiais ao setor demandante
ou área técnica responsável no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, através de notificação via
correio eletrônico e agendamento de data para conferência. A partir do conhecimento, o setor
técnico/demandante ficará responsável pelo aceite da mercadoria, procedendo e firmando o aceite
definitivo.
No corpo do e-mail e no agendamento deverá constar o prazo para recebimento definitivo, a
localização física do material, a área responsável pelo aceite e as implicações que o não recebimento
no prazo pode ocasionar. O setor de Almoxarifado deve obter confirmação de que o e-mail ou
memorando foi recebido pela área técnica responsável.
Com relação ao fato de, ocasionalmente, não ocorrer o aceite definitivo dentro do prazo
estipulado, deve constar no corpo da mensagem que neste caso será aberto processo de pagamento
de ofício, independente de aceitação técnica.
Isso deve ocorrer pois o fornecedor não deve arcar com os custos da inércia da Administração,
respeitando a razoável duração do processo administrativo. Neste caso, o setor
técnico/demandante que ensejar no aceite tácito ficará sujeito a apuração de responsabilidade.
Recebimento definitivo
Após a constatação da área técnica de que os bens correspondem de fato ao que foi aceito no
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certame licitatório, ou que foi acordado previamente, surge o recebimento definitivo. A partir
deste momento, a Instituição reconhece a entrega nos conformes, e autoriza o pagamento do
material entregue.
O responsável pelo recebimento definitivo é a área técnica ou demandante, dependendo do
caso.
No caso de itens de almoxarifado, a área técnica será confundida com o próprio Setor,
representado por responsável pelo recebimento e, neste caso, o recebimento provisório e o
definitivo deverão ser realizados por servidores diferentes.
Com relação ao recebimento definitivo na Administração Pública, a IN 205/88 entende como
exame qualitativo, que poderá ser realizado através de técnico especializado ou comissão especial,
da qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado, nos moldes da referida IN.
Acerca deste aspecto, os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 01(um) dia,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
Diante da omissão da Administração em atestar o recebimento da mercadoria, tem-se o
recebimento tácito, conforme já mencionado. Nesta hipótese, extinguindo o prazo para atesto, o
Almoxarifado deverá, de ofício, relatar o ocorrido, quer seja a omissão da área técnica/demandante,
e apontar o recebimento tácito, encaminhando o referido processo para pagamento, pois o
particular contratante não pode arcar com a inércia injustificada da Administração, ressalvando-se a
possibilidade de caso fortuito ou força maior. Caberá, neste caso, apuração de responsabilidade.
Destinação do bem
O bem definitivamente recebido será encaminhado ao setor demandante mediante registro
de saída do material, exceto os materiais que irão compor o estoque da Unidade de Almoxarifado.
Para os bens que por algum motivo deverão permanecer sob guarda temporária do Almoxarifado,
será criado o “Almoxarifado Especial”, que será o local reservado para a custódia dos bens até a
entrega definitiva.
Entrada para o estoque
A estratégia de manutenção de estoques será utilizada especificamente para os itens de
almoxarifado, ou seja, os itens de uso comum da Policlínica . Para estes serão realizadas entradas
para composição do estoque, restrito ao gestor de tais itens.
Entrada com saída imediata
Para os bens com demanda líquida e certa, cuja função do Almoxarifado for apenas o de
recebimento, serão dadas entradas com saída imediata, sendo o material entregue diretamente ao
demandante mediante registro de saída do material.
Transporte
O transporte deve garantir que os produtos cheguem ao destino conforme indicações
especificadas. O pessoal de transporte deve ser treinado sobre os cuidados especiais para a
manutenção da qualidade:
•
•
•

Evitar exposição dos produtos ao calor excessivo;
Usar veículo fechado;
Nunca expor os produtos diretamente ao sol ou à chuva;
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•
•
•

Não deixar o veículo estacionado ao sol;
Manusear a carga com cautela;
Realizar o transporte adotando velocidade e manobras compatíveis com o tipo de carga a
ser transportado.
Itens de segurança

A Unidade de Almoxarifado é destinada à estocagem de materiais e produtos para a saúde e
em suas dependências trabalham inúmeros colaboradores. Para tanto, rotineiramente os
responsáveis deverão realizar inspeções afetas a este assunto, principalmente no que se refere a
situação dos extintores.
Em síntese, deverão ser adotados procedimentos no intuito de verificar se o extintor está na
validade adequada, visualizar se está carregado, observar se o acesso não está obstruído, dentre
outros. O cilindro nunca deve estar amassado ou enferrujado, devendo conter o selo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
A constatação de situações e adoção de procedimentos que comprometam a segurança dos
profissionais que atuam no local deve ser relatada a chefia imediata mediante a confecção de
documento para fins de posterior encaminhamento à USOST (Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho).
Mapa de risco
Conforme a Portaria NR 05, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e Emprego, a
elaboração do Mapa de Riscos é obrigatória para empresas com grau de risco e número de
empregados que exijam a constituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
O Mapa de Riscos da Unidade de Almoxarifado será a representação gráfica dos riscos de
acidentes nos diversos locais de trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo, devendo ser
afixado em locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a finalidade de
informar e orientar todos os que ali atuam e outros que, eventualmente, transitem pelo local.
Limpeza e Conservação
Os locais de trabalho e a área de armazenamento devem ser mantidos limpos e isentos de pó
e contaminação, insetos e roedores. É proibido fumar, comer e beber nas dependências dos
Almoxarifados (local específico para este fim).
Os resíduos deverão ser depositados em recipientes especiais com tampa e deverão ser
esvaziados e limpos fora da área de armazenamento seguindo as especificações emanadas pelo
fabricante e/ou de reciclagem.
Gestão de materiais
A gestão dos estoques deve ser baseada em dados e relatórios que possibilitem a melhor
utilização dos recursos disponíveis visando a melhor alocação destes entre materiais permanentes e
de consumo, sempre visando a segurança e correto acondicionamento dos materiais.
Itens de alto custo/risco
Como forma de prevenção de danos ou eventuais furtos, será destinada uma sala exclusiva
para o acondicionamento de itens de alto custo/risco, que por razões de alto valor ou de facilidade
de danos ou furtos, terá seu acesso restrito.
O acesso às salas será restrito ao Chefe da Unidade de Almoxarifado, e nas suas ausências, por
um substituto. Todo e qualquer acesso será registrado pelos seguranças patrimoniais e Atividade de
suprimentos
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Em consonância com a IN/NR 205, de 08 de abril de 1988, em seu tópico “racionalização”, a
responsabilidade de ressuprimento dos itens essenciais de uso comum será centralizada no
Almoxarifado, através de reposições constantes dos itens, mantendo o estoque necessário para
atender a Unidade de Saúde em suas atividades.
Cabe ressaltar que a Unidade de Almoxarifado é responsável somente pelo suprimento dos
insumos necessários às atividades assistenciais e administrativas da Instituição. Os bens de uso e
consumo para os Setores de Laboratórios, Lavanderia, Hotelaria, Nutrição (uso e consumo imediato)
dentre outros, ficarão sob responsabilidade, controle e tutela dos respectivas Setores, ocasião em
que a Unidade de Almoxarifado somente será responsável pela guarda dos bens para melhor
utilização dos espaços físicos, quando necessário e mediante justificativa.
Mutirões de cirurgias, projetos, alteração de procedimentos que acarretem alteração
relevante de consumo, dentre outras circunstâncias que demandem grande vulto de materiais e/ou
que fogem a demanda normal deverão, necessariamente, ser inseridos no planejamento de
ressuprimento do Almoxarifado com antecedência.
Nesse caso, deverá haver planejamento e comunicação prévia para fins de viabilizar as
aquisições, respeitando um prazo razoável mínimo de 30 (trinta dias) para adoção dos trâmites
administrativos/burocráticos necessários.
Distribuição
Ao receber os produtos o responsável procederá à conferência confrontando a requisição
eletrônica de saída com os produtos recebidos. Havendo divergência de quantidades entre a
requisição eletrônica de saída e os produtos recebidos, a Unidade de Saúde ou Administrativa deverá
comunicar formalmente o almoxarifado, para devida e imediata correção.
Quando o almoxarifado enviar produtos que não serão utilizados pela Unidade de Saúde ou
Administrativa, seja pela especificação incorreta ou pela falta de demanda, esta deverá devolver os
itens.
Toda devolução será acompanhada do Formulário de Devolução contendo o nome da Unidade
de Saúde ou Administrativa, nome genérico dos materiais, código, unidade, quantidade, lote, data
de validade e assinatura do responsável pela Unidade de Saúde ou Administrativa. Neste Formulário
deve ser justificado o motivo da devolução
Na entrega, o servidor da Unidade de Saúde ou Administrativa, responsável pelo recebimento
deve verificar se os mesmos estão acompanhados pelo formulário de Solicitação de Materiais
expedido pela Unidade de Saúde ou Administrativa, devidamente preenchido pelo almoxarifado.
Também devem constar na entrega as duas vias da requisição eletrônica de saída.
Inspecionar o produto quanto a sua embalagem (presença de umidade, condições do rótulo,
condições de fechamento da embalagem e condições da caixa), e ainda quanto à sinais físicos,
observando sempre o prazo de validade dos produtos. Qualquer alteração deverá ser comunicada
formalmente ao almoxarifado para devida e imediata correção.
Estando os materiais de acordo com o solicitado deverão ser assinadas as duas vias da
requisição eletrônica de saída de materiais, expedida pelo almoxarifado, devendo uma via retornar
para ao almoxarifado, e a outra deverá ser arquivada na própria Unidade de Saúde ou Administrativa
para eventuais conferências/fiscalizações.
Estoques de bens de consumo comum
Os bens de consumo comuns essenciais a toda comunidade de Assistência à Saúde e
administrativa serão mantidos com estoques que atendam às demandas do HC, sempre com uma
projeção de abastecimento de, pelo menos, 3 (três) meses. A lista dos materiais considerados de
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consumo comuns será taxativa e poderá ser revista sempre que houver a necessidade de inclusão
ou supressão de itens.
Para a referida lista, a área responsável pelo gerenciamento e reposição dos estoques será a
Unidade de Almoxarifado e/ou o Setor de Padronização de Materiais, não sendo necessário,
portanto, requisição para compra por outras unidades. Acerca destes itens será utilizada a estratégia
de ressuprimento sempre que o estoque atingir o mínimo determinado no sistema.
Não serão mantidos estoques ou atas de registro de preços, sendo a aquisição realizada sob
demanda, consoante documentação devidamente formalizada contendo quantitativo de demanda,
utilização, justificativa, dentre outros, nos moldes apresentados pelo Setor de Padronização de
Materiais.
Aquisições de materiais para o estoque
Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos materiais de
consumo, para fins de reposição de estoque. O almoxarife (sob a figura dos responsáveis)
efetua o pedido, ao constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima
para atender, satisfatoriamente, as necessidades dos setores requisitantes, até a compra de nova
remessa.
Para tanto, deve-se pesquisar a saída de materiais durante o período de um ano e requisitar
a quantidade necessária para atender por no mínimo 03 (três) meses, sempre observando o disposto
no item 2.5 da IN/NR 205, de 08/04/1988, que menciona que deve ser evitada a compra volumosa
de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso e
também aqueles propensos ao obsoletismo.
Manutenção dos estoques
A movimentação dos materiais deve sempre ser realizada com máxima cautela e segurança,
a fim de evitar perdas de materiais e acidentes de trabalho. Para que o manuseio seja efetuado de
forma segura, alguns pontos devem ser destacados e observados, obrigatoriamente, por todos os
responsáveis:
•

Os materiais paletizados com maior peso deverão ser alocados no chão, apenas sobre o
pallet;

•

Não é permitido o acondicionamento de caixas, materiais ou embalagens diretamente no
solo, visto que a umidade danifica toda a proteção e pode, inclusive, danificar o bem;

•

Materiais de mesma natureza deverão ser alocados próximos nas prateleiras para facilitar
a localização e o inventário;

•

Não é permitido estocar materiais, mesmo que provisoriamente, nos corredores, áreas
livres ou áreas demarcadas para outros fins. As áreas de circulação deverão sempre
permanecer livres;

•

O empilhamento dos materiais não deve incorrer em riscos para os trabalhadores, além de
preservar as características dos materiais, levando em consideração a pressão ocasionada
no empilhamento;

•

Materiais inflamáveis deverão ficar armazenados isoladamente dos demais, conforme
Associação Brasileira de Normas Técnicas/Norma Brasileira (ABNT-NBR) 14725-4:2009;
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•

Os extintores de incêndio deverão sempre estar livres para alcance, não podendo ser
obstruído por materiais, mesmo que temporariamente;

•

Materiais estranhos ao pertencente ao HC não devem permanecer, em hipótese alguma,
no prédio;

•

Materiais inservíveis ou em desuso deverão ser separados para desfazimento;

•

Produtos mais antigos ou com prazos de vencimento menores deverão ser entregues
primeiro.
Inventário
Conforme demonstra a IN/NR 205/88, os tipos de inventários físicos são:
•

Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de
cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício. A contagem
compreenderá o universo de 100% dos itens, a fim de levantar informações acerca do
andamento do controle dos materiais e sua realização dar-se-á através de comissão
especialmente designada por Portaria específica para o inventário;

•

Inicial: realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro
dos bens sob sua responsabilidade;

•

De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma
unidade gestora;

•

De extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da unidade
gestora;

•

Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou
por iniciativa do órgão fiscalizador.
Objetivos dos inventários
O inventário de bens materiais de uso e consumo terá como objetivos:

•

Verificar a existência e localização dos bens, possibilitando a atualização dos termos de
responsabilidade e contribuindo para uma melhor eficiência e transparência da gestão
patrimonial;

•

Permitir a confrontação entre os registros de movimentação de bens e os registros do
Sistema

•

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);

•

Fornecer subsídios para melhorar a eficiência da gestão patrimonial permitindo melhor
planejamento, avaliação e controles gerenciais dos materiais permanentes, mantendo
constantemente atualizados os devidos registros;
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•

Confirmar as responsabilidades dos gestores das unidades pela guarda dos bens
patrimoniais;

•

Informar o estado de conservação dos bens e materiais;

•

Confirmar os agentes responsáveis pelos bens.
Constituição da comissão de inventário

Os inventários de almoxarifado são realizados por comissão, composta por, no mínimo, 3
(três) servidores titulares e seus respectivos suplentes, nomeados pela Superintendência desta
Policlínica de Clínicas, preferencialmente, do quadro permanente, com conhecimentos técnicos
específicos e grau de instrução adequado. Os servidores nomeados devem pertencer a unidades
distintas.
Entre os membros da Comissão de Inventário, será designado um servidor, preferencialmente
com experiência na área de Administração de Material, para presidir os trabalhos da Comissão.
Trabalhos da comissão de inventário
A comissão de inventário, de posse do ato de designação, comunicará, formalmente, às
unidades a serem inventariadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da data e
hora de início de seus trabalhos.
Na comissão de inventário anual do Almoxarifado, é vedada a participação de mais de um
servidor da Unidade de Almoxarifado, não podendo esse ocupar a Presidência da referida comissão.
Na realização dos inventários analíticos a comissão também deverá direcionar os seus
trabalhos à verificação do estado de conservação dos bens e materiais, de forma a avaliar a gestão
dos bens pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência de material inservível ou
ocioso na unidade.
Comissão permanente de avaliação, destinação e desfazimento de bens Após a realização dos
trabalhos pela Comissão de Inventário, esta deverá elaborar relatório circunstanciado e
fundamentado da avaliação, recomendando a destinação dos bens por meio de ata da Comissão
subscrita por todos os membros.
Além disso, deverá repassar as informações para fins de que a Comissão Permanente de
Avaliação e Destinação e Desfazimento de Bens possa realizar seus trabalhos no sentido de indicar a
destinação para os bens que forem considerados inservíveis para a Administração.
Ademais, deverão avaliar os bens passíveis de desfazimento, classificando-os como ociosos,
recuperável, antieconômico ou irrecuperável, recomendando o leilão, a cessão, a doação ou o
abandono, conforme estabelece a legislação vigente.
O procedimento para o desfazimento de bens deverá ser efetuado mediante abertura de
processo administrativo, devidamente autuado com anuência da Superintendência, ocasião em que
cópia deste documento será arquivado na Unidade de Almoxarifado.
Publicidade dos atos
Procedida a realização de inventários, mesmo rotativos, os relatórios pertinentes ao balanço
dos estoques das Unidades de Almoxarifados, e o balanço patrimonial dos itens deverão ser
publicados, haja vista a necessidade de atender a publicidade aos atos administrativos e de gestão,
e ao mesmo tempo possibilitar, com isso, o conhecimento e a fiscalização da legitimidade de seus
atos pelos administrados.
Empréstimo
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Às vezes o empréstimo entre as instituições públicas é uma solução imediata para evitar o
desabastecimento ou para evitar perdas. Deve ser realizado somente após autorização da chefia
imediata e mediante consulta e autorização escrita e justificada da parte envolvida. Deve-se informar
o item, a quantidade, prazo para devolução, o lote e o prazo de validade do material em questão.
Deve seguir os mesmos fluxos de entrada e saída no controle de estoque, identificando a
procedência. Os documentos relacionados ao empréstimo devem ser mantidos organizados,
assinados, datados e arquivados, identificando assim a movimentação efetuada.
Em nenhuma hipótese serão fornecidos materiais pelo almoxarifado com a finalidade de
empréstimo a instituições privadas. A Unidade de Almoxarifado não reconhecerá e tampouco
autoriza empréstimos (concedidos/recebidos) realizados pelos setores assistenciais e/ou integrantes
de equipes que não sejam afetos as Unidades de Almoxarifado.
Doações
A doação de material pode trazer benefício para os serviços de saúde, principalmente em
situações de emergência, nas quais o abastecimento dos itens esteja prejudicado. No entanto, é
preciso atentar para o fato de que em algumas situações as doações podem constituir problema para
os serviços receptores. Como por exemplo, o recebimento de material médico não-padronizado no
HC ou ainda em quantidade superior ao consumo do serviço até o final do prazo de validade, itens
misturados ou quebrado, dentre inúmeros problemas que podem acontecer quando as doações não
seguem orientações previamente estabelecidas.
O doador deve informar o receptor sobre todos os materiais que estão sendo considerados
no processo de doação. A informação deve ser clara e detalhada sobre quantidades, apresentações,
prazos de validade, dentre outros.
Princípios para doação
As doações devem atender a princípios que servirão de linha de julgamento para a decisão
por parte do receptor sobre a aceitação ou não da doação, principalmente para as situações não
previstas por estas diretrizes.
Devem ser avaliados sempre que houver oferta para a doação de produtos para a saúde. A
observância dos mesmos evita que sejam aceitas doações que possam vir a configurar problemas
mais sérios para os serviços de saúde.
O doador deve arcar com o custo de transporte e demais custos que por ventura surjam, até
a entrega definitiva do material no local identificado pelo receptor, a menos que seja acordado o
contrário.
Oferecer benefício máximo ao recebedor (as doações de itens não solicitadas devem ser
desencorajadas);
O doador deve respeitar a vontade e a autoridade do recebedor;
Não deve haver nenhuma dúvida sobre o padrão de qualidade dos materiais/itens doados (se
a qualidade do produto é inaceitável para que o mesmo seja comercializado, também será
inaceitável para que seja utilizado pelos serviços públicos de saúde);
A comunicação entre o doador e o receptor deve ser efetiva, ou seja, as doações devem se
basear na necessidade expressa do receptor e não devem ser realizadas sem o seu conhecimento.

4.2.1.1.3.5 Indicadores De Gestão -Almoxarifado
A Unidade de Almoxarifado deverá procurar estabelecer um indicador de problemas
apresentados e monitorá-lo ao longo do tempo, tais como:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de resposta do serviço;
Tempo de execução;
Quantidade de reclamações dos clientes;
Solicitações por cliente;
Quantidade de erros;
Entrega de material errado;
Entrega na quantidade errada;
Entrega de material sujo ou sem condições de uso;
Entrega fora do prazo especificado;
Demora na entrega;
Material entregue sem identificação;
Descortesia na entrega.
Desempenho

A falta de indicadores de desempenho, e de relatórios de apoio à gerência dificultam o
controle do almoxarifado e impedem a tomada de decisão eficiente. A inexistência de relatórios de
controle de movimentação impede consultas históricas sobre a utilização de cada item (kardex),
dificulta a análise de consumo para estabelecer políticas de compras e impede a observação dos
prazos de ressuprimento.
Acurácia
A diferença entre a quantidade de peças de um item existente no almoxarifado e àquelas
registradas no sistema de gerenciamento de estoque constitui um grave problema de integridade e
confiabilidade de dados.
Este fato ocorre devido à falha no registro, seja na entrada ou na saída de materiais, além de
digitação e baixa incorreta do código do material. Desta feita, a falta de acurácia no
almoxarifado provoca erro no setor de escrituração, contabilidade, estoques e no custo dos setores.

4.2.1.1.3.6 Acesso ao almoxarifado
O acesso à Unidade de Almoxarifado será restrito aos agentes públicos e colaboradores
terceirizados, previamente identificados e autorizados, apenas. De igual forma, o acesso ao depósito
dos bens que compõem os estoques do Almoxarifado será restrito estritamente para manutenção,
guarda e acondicionamento dos mesmos, não podendo quaisquer agentes públicos ou
colaboradores terceirizados adentrar no depósito, alterar a localização física, retirar ou inserir bens
sem prévia autorização da Chefia da Unidade de Almoxarifado.
Todas e quaisquer entradas e saídas de materiais e bens patrimoniais no depósito serão
registradas, não se admitindo que outro setor, agente público ou colaborador registre a entrada ou
sua saída no sistema, ou até mesmo retire o bem do depósito sem prévia anuência da Chefia da
Unidade de Almoxarifado.

4.2.1.1.3.7 Segurança patrimonial
O primeiro alvo da ação de invasores é, com certeza, o almoxarifado, pois é neste local que se
encontram objetos de maior valor. É importante intensificar a guarda por esse ambiente com
seguranças patrimoniais, câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, além de mantê-los
sempre bem fechados, seguro e com acesso restrito apenas aos funcionários autorizados.

4.2.1.1.3.8 Risco de incêndio
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Deverá haver rotina interna estabelecida para vistorias periódicas e manutenção de
equipamentos contra incêndio, verificar prazos de validade e necessidade de recarga, além de
adoção de medidas que visem mitigar fragilidades que denotem riscos à proteção patrimonial.
Ademais, a utilização desses equipamentos ficará prejudicada devido ao acúmulo de materiais
e ausência de ordenação do espaço físico do Almoxarifado, dificultando a circulação e acesso rápido
aos itens. Tais fragilidades podem incorrer em risco à segurança dos profissionais, bem como danos
aos estoques.

4.2.1.1.3.9 Segurança dos trabalhadores
O uso do EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é fundamental para garantir a saúde e a
proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além
disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças
ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante
e depois da fase ativa de trabalho.
Os equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos aos funcionários que atuam
nas dependências do Almoxarifado, ocasião em que se faz necessário a elaboração de um estudo dos
riscos ocupacionais. Esse tipo de trabalho facilita a identificação dos perigos dentro da Unidade de
Almoxarifado e ajuda o Setor à reduzi-los ou neutralizá-los.
Deverá também ser disponibilizada a FISPQ (Ficha de Informação e Segurança dos Produtos
Químicos) para consulta e informação em caso de derramamento, vazamento ou contaminação.

Protocolos De Requisição De Material Ao Almoxarifado
Normas:
•

Requisitar em bloco de pedido ou ordem de serviço;

•

Discriminar o pedido;

•

Os pedidos podem ser feitos todos os dias, até as 09:00 horas.

•

Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado no horário pré - estabelecido.
Ações:

•

Fazer solicitação de material no impresso próprio;

•

Discriminar o material solicitado, qualificando-o;

•

Datar e assinar o pedido;

•

Enviar o impresso com pedido ao almoxarifado até às 09:00 horas;

•

Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado no horário de 10:00 às 11:00
horas;

•

Receber e conferir o pedido até às 10:00 horas;

PROTOCOLO ALMOXARIFADO
Versão
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

nº

Cópia
Revisão Controlada

nº
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ALMOXARIFADO

Data:

POP.QUA.001

1. OBJETIVO

O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação
do material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades
operacionais dos setores integrantes da estrutura da Policlínica. Sendo assim, o
Almoxarifado tem como suas principais funções: Receber e conferir os materiais
adquiridos ou cedidos de acordo com o documento de compra (Termo de Transferência,
Termo de Empréstimo e Nota Fiscal) ou equivalentes; Receber, conferir, armazenar e
registrar os materiais em estoque; Registrar em Sistema de Gestão Controle da Unidade
de Saúde as notas fiscais dos materiais recebidos/adquiridos e encaminhar a Diretoria
Administrativa para o envio ao Departamento de Contabilidade e Finanças as notas fiscais
para pagamento; Elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para
previsão das compras; Elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios
solicitados; Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados; Viabilizar o
inventário semestral dos materiais estocados; Garantir que as instalações estejam
adequadas para movimentação e retiradas dos materiais visando um atendimento ágil e
eficiente; Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente;
Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o
fornecimento de material de consumo; Estabelecer normas de armazenamento dos
materiais estocados; Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo
para fins de reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição. Normatizar os
procedimentos de entrada e saída de insumos/materiais adquiridos pela POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE; Garantir recebimentos dos materiais no que se refere à
quantidade, qualidade e prazo de vencimento; Normatizar o acesso de pessoas no setor
de almoxarifado; Assegurar de forma atualizada a quantidade e periodicidade dos
materiais estocados ( sistema de estoques máximos e mínimos); Garantir a integridade
dos materiais armazenados, quanto à conservação, qualidade e limpeza dos produtos
estocados; Suprir a demanda da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE em todos os
seus setores/departamentos, conforme a disponibilidade de estoque e prioridade.
2. REFERÊNCIA

A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela
Instrução Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar,
com minimização de custos, o uso de material através de técnicas modernas que
atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade,
no emprego do material nas diversas atividades. Para tal considera-se material como
sendo uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes,
acessórios, veículos em geral, matérias primas e outros itens empregados ou passíveis de
emprego nas atividades das organizações públicas federais, independentemente de
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qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas,
acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos setores da Unidade de
Responsáveis Técnicos, Supervisores,
Assistência à Saúde – POLICLÍNICA
Coordenadores, Gerentes e Diretores.
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Sistema de Gestão Controle da Unidade de Saúde;
Sites para pesquisa de mercado;
Materiais de Papelaria e Escritório;
Computador;
Acesso a chamadas externas via telefone;
Impressora e
Sala com refrigeração.
6. DEFINIÇÕES
INSTITUTO CEM

SISTEMA DE GESTÃO CONTROLE DA UNIDADE DE SAÚDE: Sistema gerenciador
administrativo e assistencial da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
ALM – ALMOXARIFADO.
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
O levantamento de necessidade de aquisição é setorizado por áreas:
* Aquisição de materiais administrativos;
* Insumos,
* Bens patrimoniais,
* Higienização e limpeza,
* Papelaria e escritório,
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* Insumos radiológicos,
* Insumos químicos,
* Materiais de proteção individual,
* Produtos descartáveis,
* Insumos Hospitalares utilizados na Assistência,
* Materiais de Informática,
* Impressos,
dentre outros fornecidos pelo setor de almoxarifado, registrado no sistema, no
ícone Suprimentos e utilitários.
Código 094
É feito o levantamento de necessidades de aquisição bem como a guarda e
gerenciamentos dos produtos de acordo com a competência.
O levantamento é realizado a partir da consulta no Sistema de Gestão Controle da
Unidade de Saúde no módulo ESTOQUE – RELATÓRIOS- SUGESTÃO DE COMPRAS onde
será aberta a janela:
1-) comprar o equivalente a, que deverá ser preenchida com: 1.6
2-) No campo Quantidade atual originário dos estoques deverá ser preenchido com
o número 00094, que corresponde ao setor em questão.
3-) Logo após deverá ser clicado em CÓDIGO/PRODUTO, onde aparecerão todos os
itens para fazer o filtro da relação de materiais a serem adquiridos, selecionando-os todos
e clicando em OK em seguida.
4-) Clicar em imprimir, logo após o sistema gerará a relação dos itens desta área.
5-) A tela deverá ser salva em planilha no libre office/calc ou no word/excell
6-) Deve-se separar os itens por categoria:
a)- Higienização e limpeza;
b)- Descartáveis;
c)- Raios x;
d)- Informática;
e) - Impressos;
f)- Papelaria e escritório;
g)- Bem patrimonial.
7-) Por meio da média do consumo diário levantado pelo responsável pelo
almoxarifado são solicitados os quantitativos necessários para a formalização do processo
de aquisição;
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8-) Deverão ser impressas separadamente, as telas por itens conforme descrito
acima;
9-) Na tela Relatórios: Sugestão de compras do Sistema de Gestão Controle da
Unidade de Saúde modulo de ESTOQUE deve-se clicar no campo Código/Produto para
gerar novamente a janela com a relação dos itens.
10-) Nesta tela, no campo inferior esquerdo deve-se clicar no campo: PESQUISAR
POR CÓDIGO selecionando todos os itens desejados. Em seguida clicar em OK;
12-) Após o OK o sistema voltará para a tela RELATÓRIO; SUGESTÃO DE COMPRAS
já com os itens selecionados para compra por categorias.
13-) Na mesma tela clica-se no campo GERAR SOLICITAÇÃO e será aberta uma nova
janela com o nome: GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA, onde aparecerá o nome do
colaborador que está fazendo a solicitação de compra e o motivo da compra.
Estes motivos estão descritos em memorandos conforme solicitação de cada
responsável por departamento e poderão ser diversos, conforme a necessidade e
demandas dos setores.
As solicitações de compras não rotineiras deverão ser solicitadas a partir de
memorando, apresentando as respectivas justificativas necessárias para uso do bem ou
produto a serem adquiridos e do preenchimento de formulário constante no PORTAL na
área do Módulo ALMOXARIFADO, com o nome de TERMO DE REFERENCIA PARA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (EXCETO MAT/MED DE ROTINA) A SER ENCAMINHADO
JUNTO COM A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE.
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos
materiais de consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o pedido
ao constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para
atender satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a compra de
nova remessa.
Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início
de mês com previsão de consumo para 1 (um) mès. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a
saída de materiais durante o período de um mês e requisita a quantidade necessária para
atender por mais um mês, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução
Normativa Nº. 205 de 08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de
materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais
de uso, também daqueles propensos ao obsoletismo. Para a aquisição de materiais, se
faz necessário o levantamento de, no mínimo, três orçamentos. Com os valores
fornecidos pelas empresas, calcula-se a média e faz a requisição de compra em sistema
informatizado, a qual deve ser enviada, anexa aos orçamentos, à Divisão de Compras
quando necessário.
Como já descrito anteriormente após seleção dos insumos no sistema em que foi
gerado uma nova listagem, esta é enviada para autorizo para o Diretor Administrativo
que aprovará ou não a solicitação da compra.
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Este material listado no sistema fará parte de um novo ícone no Sistema de Getão
ERP, com o nome SUPRIMENTOS/UTILITÁRIOS/COMPRAS,
O sistema permite que se façam as correções, exclusões e inserções de novos itens
caso tenham sido levantadas necessidades a posterior. Podendo modificar inclusive a
quantidade solicitada ou solicitação de outro determinado item que por ventura tenha
sido esquecido na fase de levantamento de necessidades.
O sistema não libera as quantidades dentro das medias calculadas. Caso seja
necessário solicitar um item a mais do que o previsto pelo sistema ou a menos, esta
solicitação deverá ser realizada diretamente no modulo COMPRAS e não passando pelo
ESTOQUE/SUGESTÃO DE COMPRAS.
Ao entrar no referido ícone COMPRAS, poderão ser anexadas informações de
especificação do produto a ser adquirido, também imagens, especificações técnicas,
observações, etc..
Tendo o cuidado de realizar todo o processo de uma só vez porque ao inserir os
dados no sistema, a tela estará disponível automaticamente para a Diretoria
Administrativa autorizar e validar o processo de compra.
Os documentos deverão ser impressos e ordenados por data. Para rastreabilidade
deve ser feita pelo número do memorando na qual a solicitação é realizada. Esta
solicitação então é remetida para a Diretoria administrativa e registrada no caderno de
protocolo para acompanhamento e controle.
O processo de compras é realizado pelo setor de compras no Escritório/ CEM em
Goiânia e, acompanhado por meio do portal BIONEXO pelos responsáveis do setor de
Compras. As solicitações deverão ser publicadas no Portal BIONEXO, em seguida no portal
da Transparência/chamamentos no site da CEM , para que as empresas tomem
conhecimento da necessidade de aquisição e possíveis participação das cotações.
Apresentadas as propostas de melhor preço e exigências do Termo de Referência
quando necessário, e aprovação da Superintendência do INSTITUTO/CEM conforme
recurso autorizado e alocado pela Secretaria Estadual de Saúde.
Após autorizada e realizada a compra, o Setor de Compras da INSTITUTO/CEM
envia por e-mail a autorização de compras chamada “BIONEXO ou ORDEM DE COMPRA”
em formato PDF, essas informações estão constantes no SISTEMA do Portal Bionexo.
O Responsável pelo almoxarifado imprimirá esse relatório do Bionexo em duas vias,
sendo que na primeira via serão anotadas as alterações necessárias como alteração do
telefone, endereço entre outros dados do fornecedor caso necessário. A segunda via irá
para o setor financeiro para fins de pagamento da nota fiscal. É por meio deste relatório
que a compra deverá ser acompanhada.
Obs.: Os produtos não poderão ser recebidos sem o Relatório de Confirmação de
Compras, ou seja, sem o BIONEXO conhecido como ORDEM DE COMPRA.
MODELO DO RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS

RECEBIMENTO DO PRODUTO
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O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local
previamente designado, no caso o Almoxarifado da unidade de saúde - POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, uma vez que todo o registro de entrada e distribuição de
material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado.
A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido
satisfaz às especificações contratadas. São considerados documentos hábeis para o
recebimento de materiais ou equipamentos: Nota Fiscal, e Nota Fiscal/Fatura e termo ou
Nota de Transferência. Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do
material/produto, quantidade, unidade de medida; código; data da entrega; fabricante;
embalagem, se caixa, se unidade, se litros, etc.; preço unitário e preço total; quantidades
entregues de acordo com a quantidade solicitada.
Observando-se que, quando o material/produto não corresponder com exatidão
ao que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o responsável do Almoxarifado,
providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega. Na rotina para
Recebimento de materiais a empresa transportadora deve aguardar sua vez para o
atendimento do recebedor do almoxarifado, devendo este: Retirar a ordem de compra “
BIONEXO” e conferir com a nota fiscal enviada pelo fornecedor. Receber o material
apenas se o valor da nota fiscal for igual ou menor do que o valor total da ordem de
compra “BIONEXO”.
O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o responsável do
Almoxarifado, indicar o local adequado para colocar material/produto. O responsável
pelo Almoxarifado deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de
volumes e unidades dos produtos/itens entregues de acordo com a ordem de compra
“BIONEXO” e nota fiscal.
No ato do recebimento, se o responsável pelo Almoxarifado verificar que houve
danos nas embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso da nota fiscal: Embalagem
danificada sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização. Depois de
acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor deve datar, assinar e
carimbar no canhoto da nota fiscal.
Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por
meio de compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos,
atentar-se quanto à natureza da operação, muitas vezes caracterizada “Simples
Remessa”. Para tanto, deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição.
Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência,
o Almoxarifado deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o
responsável pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o Almoxarifado
deve escrever no verso da “Nota Remessa / Devolução” e justificar o motivo da devolução
e providenciar, em comum acordo com o fornecedor, o meio mais eficiente para
devolução do material. Toda entrega de material adquirido por um órgão público deve ser
realizado no Almoxarifado, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou
recebido, entretanto, qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material
será sempre no Almoxarifado.
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A conferência da nota deverá ser rigorosa, porém caso haja não conformidades
com a nota e não com o produto, este não deixa de ser recebido, para posteriormente as
não conformidades da nota sejam resolvidas diretamente com fornecedor que deverá
remeter nova nota fiscal corrigida ou carta de correção.
Durante a conferência do produto, se houver necessidade da avaliação de
determinado setor específico como a engenharia clínica, o coordenador de enfermagem,
o mesmo é convocado para validarem e atestarem o produto a serem recebido. Assim
deverá se processar com todos àqueles que fizeram solicitação de compras que não estão
dentro do rol de produtos rotineiros, exemplo, estetoscópios, oxímetros, etc. quando da
entrega do produto que deverá ser acompanhada pelos responsáveis solicitantes dos
mesmos que munidos do relatório da confirmação de compras “Bionexo”, deverão
proceder com o recebimento da mercadoria.
Caso este relatório não esteja no sistema ou em mãos, é solicitado ao setor de
compras/CEM via telefônica e e-mail a cópia do referido relatório. Caso o produto não
esteja de acordo com o relatório Bionexo, este não poderá ser recebido. O fornecedor
deverá atentar-se para as especificações da ordem de Compra cotada durante o processo
no portal bionexo. Essas conferidas e validadas pelos interessados solicitantes.
É retirada cópia da nota fiscal que deverá ser atestada pelo responsável do setor
solicitante datando e assinando. Esta será arquivada no caderno de controle de atesto do
Almoxarifado. Procedimento valido para todos que realizou a conferência e validação no
ato da entrega do produto.
LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL
Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e
quantidades adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado
SALUX de acordo com a ordem de compra e nota fiscal. Após o lançamento, o Almoxarifado valida
com dois carimbos atestando a nota fiscal: Um de atesto e outro lançado no estoque dando seu
acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente neste caso Diretoria Administrativa.
O lançamento da nota fiscal se dá por meio do Sistema de Gestão Controle da Unidade de
Saúde, pelo modulo estoque:
Ao entrar no Sistema de Gestão Controle da Unidade de Saúde, no modulo estoque clicase em movimentações, depois entrada de materiais, em seguida entrada de nota fiscal (E1).
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Ao entrar na Movimentação: Entrada de nota fiscal ( E1 ), clica-se em novo e inicia o
lançamento da nota fiscal. Se o pedido já estiver no sistema, deve-se selecionar o campo pedido
do sistema e prosseguir com o lançamento colocando todos os dados solicitados tais como: Código
do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, condições de pagamentos,
número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota fiscal e em seguida realizar a
conferência dos itens já importados pelo pedido do sistema, em seguida realiza uma conferência
geral para averiguar a certeza de todos dos dados, inclusive os respectivos valores unitário e valor
total e, por fim, clica em salvar para concluir o lançamento da nota fiscal.
Caso, o pedido não esteja lançado no sistema pelo setor de compras deve-se seguir com o
mesmo procedimento, porém não selecione o campo pedido do sistema. Prossegue selecionando
o código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, condições de
pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota fiscal e clicar em
selecionar itens, neste caso seleciona todos os itens mencionados na nota fiscal com as
quantidades e os valores corretos, valores unitários e valor total uma vez que neste lançamento
os itens ainda não estão disponíveis no sistema, em seguida realiza uma conferência geral para
averiguar a certeza de todos os dados e, por fim, clica em salvar para concluir o lançamento da
nota fiscal.
Após o lançamento da nota fiscal, e validação da mesma através dos carimbos adequados
mencionados anteriormente, o responsável pelo lançamento da nota fiscal faz um memorando
encaminhando a nota fiscal para Diretoria Administrativa, para posterior envio para o
departamento Financeiro/CEM para pagamento.
Todos os memorandos de envio são protocolados no caderno de protocolo para controle
dos memo. enviados, para futuras rastreabilidades, caso se façam necessários.

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO
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A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que
devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando
condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena
do edifício e a ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos
materiais:
Verificação das condições de recebimento do material;
Identificação do material;
Guarda na localização adotada;
Informação da localização física de guarda;
Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento;
Separação para distribuição.
Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um
Almoxarifado, de forma que se possam obter as seguintes condições:
Máxima utilização do espaço;
Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos);
Pronto acesso a todos os itens;
Máxima proteção aos itens estocados;
Boa organização;
Satisfação das necessidades dos clientes. No projeto de um Almoxarifado devem
ser verificados os seguintes aspectos: Itens a serem estocados (itens de grande circulação,
peso e volume); Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso (altura, largura);
Prateleiras e estruturas (altura e peso); Piso (resistência). Dependendo das características
do material, a armazenagem pode dar-se em função de parâmetros como: fragilidade,
combustão, volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, radiação, corrosão, volume,
peso, forma. Os materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que
regulem o modo como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão,
devem-se analisar, em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois
decidir pelo tipo de arranjo físico mais conveniente, selecionando a alternativa que
melhor atenda ao fluxo de materiais. Com relação à localização dos materiais, o objetivo
é estabelecer os meios necessários à perfeita identificação da localização dos materiais.
Normalmente é utilizada uma simbologia (codificação) alfanumérica que deve indicar
precisamente o posicionamento de cada material estocado, facilitando as operações de
movimentação e estocagem. O Almoxarife é o responsável por este sistema e deverá
possuir um esquema do depósito com o arranjo físico dos espaços disponíveis por área
de estocagem.
Em seguida, os produtos recebidos são alocados/estocados em seus lugares,
categorias por categoria, ou seja, família por família de produtos. Sendo os produtos
organizados por ordem. Os mesmos também devem ser organizados de acordo com o

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 227

Proposta Policlínica Regional - Posse

sistema PEPS ( PEPS – Primeiro que entra, primeiro que saí ), para evitar que produtos
venham ter sua validade vencida no estoque por descuido.
A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação
ou necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por
meio de requisição específica - no nosso caso requisição eletrônica.
DISPENSAÇÃO DO PRODUTO
Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em
estoque, sendo assim, o Almoxarifado possui atualmente mais de 150 itens em seu
estoque cuja relação está disponível para consulta na internet na página da UTFPR
Câmpus Medianeira. Estes materiais são entregues mediante requisição própria assinada
por um servidor previamente cadastrado no sistema informatizado do Almoxarifado. Para
que um servidor possa requisitar um material em estoque é necessária a sua liberação
para uso do sistema, tal liberação se dá por meio do preenchimento do Cartão de
Assinatura conforme Figura 3. Por meio desta solicitação, o Almoxarife inclui o servidor
na lista de pessoas autorizadas a retirar os materiais em estoque.
A dispensação do produto é realizada a partir da necessidade de cada
departamento da Unidade.

Cada responsável técnico, deve acompanhar diariamente o consumo dos insumos
e materiais pertinentes aos seus respectivos setores.
A solicitação de matérias de consumo interno, deve ser feita no Sistema de Gestão
Controle da Unidade de Saúde na aba requisição eletrônica de acordo com o centro de
custo solicitante. O requisitante após, realizar as solicitações dos insumos, deve realizar
uma conferência antes de salvá-la, para ter a certeza de que os itens solicitados são e
estão devidamente corretos.
O Departamento de Almoxarifado em suas atividades habituais realiza a
conferência como também o controle das requisições de consumo interno.
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O assistente do almoxarifado realiza a impressão de todas as requisições
pendentes no sistema no período matutino, onde as mesmas passam por uma nova
conferência pelo Responsável Técnico do Almoxarifado, justamente para melhor controle
dos insumos e materiais disponíveis no departamento.
Havendo necessidades de modificação na requisição analisada pelo responsável
técnico do almoxarifado, é informado ao solicitante, para que corrija de acordo com as
orientações do Almoxarifado, claro ambas as partes utilizando o bom senso. Isso apenas
para um melhor controle no estoque dos produtos – conhecido como gestão do estoque.
Após a adequação/edição da requisição a mesma estando habilitada de acordo com os
padrões, poderá ser entregue.
Os horários de solicitações de requisição de consumo interno para o Almoxarifado
da Unidade – POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é das 08h:00 as 10h:00 de
segunda a sexta para setores que não podem estocar produtos como centro cirúrgico,
clínica cirúrgica, clínica médica, administração dentre outros; podendo os mesmos
retirarem seus produtos ou aguardar a disponibilidade do almoxarifado para realizar
dentro do cronograma de atividades diárias as entregas. Já para os setores que podem
estocar materiais e insumos como pronto socorro, farmácia, etc. Esses terão todas as
terças-feiras de cada semana para requisitarem via Sistema de Gestão Controle da
Unidade de Saúde seus respectivos produtos para consumo semanal e os receberão todas
as sextas de cada semana.
É importante ressaltar que o Almoxarifado, não atende aos finais de semana e
tampouco aos feriados, portanto todos os departamentos devem se programarem para
não faltarem produtos em seus setores, mas devem solicitar de acordo com as demandas
de uso para suprir as necessidades pertinentes a esse fim.
O assistente administrativo do Almoxarifado tendo a requisição impressa
adequada, realiza a separação dos itens solicitados e faz as entregas aos departamentos
da Unidade. No ato do recebimento dos itens, o recebedor deve assinar a requisição
comprovando que recebeu os materiais e insumos. A impressão assinada tanto pelo
entregador, quanto pelo recebedor é utilizada para dar baixa no sistema para comprovar
a retirada do produto e para liberar do estoque no sistema e em seguida a mesma é
arquivada para futuras auditorias e controle das dispensações.
CONTROLE DE ESTOQUE ( INVENTÁRIO )
Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais
disponíveis no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada
semestre, o Almoxarifado providencia junto ao departamento de TI ( Tecnologia da
Informação ) e Diretoria Administrativa a solicitação da abertura do Inventário no período
designado para os responsáveis pelo Inventário no Instituto/CEM .
O responsável pelo Almoxarifado da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
envia um e-mail para todo corpo de Diretoria e toda comissão de Inventario do
Instituo/CEM , solicitando a abertura do inventário para a data definida. Após a
confirmação por e-mail da comissão de Inventário do Instituto/CEM , é que o
Almoxarifado local inicia a contagem dos itens.
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Antes de realizar as contagens dos produtos do Almoxarifado prepara para a
realização do Inventário, realizando a organização e separação dos produtos os deixando
ao ponto de contagem, se for o caso separe até por lote. Em seguida o responsável pelo
almoxarifado, imprime as listagens do inventário em duas vias: Sendo essas a relação dos
itens a serem inventariados.
Será impressa em duas vias, pois a contagem será feita duas vezes por
colaboradores distintos, para ter a certeza de que a contagem esteja realmente correta.
Após as duas contagens são confrontadas as listas para verificar se em algum item houve
divergência, se houver, esse item deve ser conferido/contado novamente, agora por uma
terceira pessoa, ou seja, não será contado por nenhum dos colaboradores que já havia
cotado o item. Caso não tenha nenhuma divergência/discrepância, segue com Inventário.
Em seguida o responsável pelo almoxarifado faz uma impressão de uma listagem
de posição de estoque onde são transferidos os dados apurados através de todas as
contagens para uma única lista, tendo divergências ou não; mas após a conferências
realizadas pelo terceiro colaborador feito os confrontos com as duas listagens anteriores.
Ao transcrever os dados para nova listagem de posição de estoque, é observado
nesse momento todas as divergências para mais ou para menos, havendo quaisquer uma
dessas citadas o responsável pelo almoxarifado grifa em pincel amarelo para correção.
Após toda conferência na lista e grifadas as divergências, caso haja, a mesma é
escaneada e enviada por e-mail para comissão de Inventário do Instituto/CEM , para as
futuras correções e finalização do Inventário.
O responsável pelo Almoxarifado deve atentar por alguns detalhes:
* Antes de iniciar o Inventário, deve abastecer todos os departamentos da Unidade,
para que evite faltar materiais e insumos aos departamentos;
* Deve-se enviar um e-mail para todos os responsáveis dos departamentos
informando sobre a data e horário do Inventario, para que os mesmos também se
programem com suas equipes, para evitar maiores transtornos;
* Deve-se anexar em murais um informativo sobre a realização do Inventário e
sobre o cronograma de atendimento no setor;
* Ao iniciar o Inventário é terminantemente proibido a movimentação no sistema
de quaisquer espécies, salvo ações relacionados ao Inventário; sendo autorizado a
movimentação no sistema após a finalização do mesmo.
* Deve-se aguardar um e-mail da comissão de Inventário do Instituto/CEM ,
validando o Inventario e finalizando o mesmo.
Após seguir atentamente todas as orientações acima, e finalizado o Inventário, o
Almoxarifado, poderá voltar as atividades normais.
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7.7. Tarefas Críticas/Especiais

Não se aplica.
8. INDICADORES

Não se aplica.
9. DOCUMENTOS DE APOIO

Não se aplica.
10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS
Nome

Cargo

Visto

Assistente
Administrativo – Chefe
Seção

Elaboração

Revisão

Qualidade

Revisão

Scih
Diretor
Administrativo

Aprovação

Diretor-Geral

Aprovação

Revisão

Data
Elaboração

Motivo

Data
Revisão

Nº

da

Política Ambiental
Ementa: A proposta de uma efetiva Política Ambiental a ser implantada na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, voltada a partir de uma metodologia de controle de atividades,
processos e ações. São evidenciados temas como: resíduos sólidos, hospitalares, energia elétrica;
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águas residuárias; consumo de água, reciclagem de materiais. O ambiente educacional e institucional
propicia que as atividades na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE possam ser certificadas, em
busca da excelência nos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ao assumir
a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, o Instituto CEM efetuará um diagnóstico e uma
avaliação da situação ambiental, a fim de promover a sustentabilidade .
DEFINIÇÕES
A auditoria ambiental, regida pelas Normas ISO 14000 — Sistema de Gestão Ambiental - SGA,
visa à minimização dos efeitos nocivos ao ambiente proveniente de atividades industriais e similares.
A Norma avalia as consequências ambientais das atividades, produtos e serviços da instituição que
atendem à demanda dos usuários.
Neste contexto, a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE deverá seguir uma política
ambiental de tal modo que demonstrem estar comprometidas e que se estabeleça um fluxo de
informações entre funcionários e os usuários. A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE devera
buscar a melhoria contínua de seus serviços e criar objetivos e metas que devem refletir os aspectos
ambientais.
Neste panorama, será possível evidenciar o quanto a Política Ambiental congregada ao
sistema de gestão ambiental é importante para a instituição, pois atesta a conformidade de seus
fluxos e processo perante os serviços a serem prestados. Vale ressaltar que quando se trata de saúde
é imprescindível buscar a excelência nos serviços prestados.
A presente Política Ambiental aborda a avaliação das atividades ambientais a serem efetuadas
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e a consolidação da política no aspecto institucional.
Objetivos
•

Diagnosticar o andamento das ações implementadas, com ênfase nas estratégias adotadas

•

Propor modelagem para continuidade da atuação da Política Ambiental visando obter a
certificação das atividades.
Diretrizes

•

Avançar no desenvolvimento de planos, projetos e ações voltadas para a melhoria contínua
da sustentabilidade ambiental;

•

Atender as legislações vigentes direcionadas a Gestão Ambiental;

•

Reduzir a geração de resíduos, o consumo de energia, água, papel e plástico.

•

Prevenir a poluição, executar projetos de reforma, implantação e operação, visando sempre
à proteção do meio ambiente.

•

Incentivar por meio do Setor de Compras, para que os fornecedores de produtos e serviços
possuam certificação e que representem menor impacto a modelagem dos sistemas
ambientais agregados.

•

Manter diálogo permanente com funcionários, comunidades vizinhas, órgãos de controle
ambiental e o público em geral, com o objetivo de abertura nas discussões para a adoção
das melhores práticas de sustentabilidade.
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Sistema de Gestão Ambiental —ISO 14000
A Gestão Ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos definidos e
adequadamente aplicados que visam reduzir e controlar impactos introduzidos por um
empreendimento sobre o meio ambiente. A Gestão Ambiental tem, como premissa básica, um
comprometimento da alta direção da instituição com 0 estabelecimento de uma política ambiental
clara e definida que irá nortear as atividades da organização com relação ao meio ambiente,
assumindo compromisso formal com a sociedade, definindo suas intenções e princípios com relação
ao seu desempenho ambiental.
Para cumprir sua missão institucional, na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
estabeleceremos como um de seus valores a responsabilidade com o meio ambiente
Um sistema de Gestão Ambiental (SGA) proporciona ordem e coerência aos esforços de uma
instituição por considerar as preocupações ambientais, mediante a destinação de recursos,
designação de responsabilidades e da avaliação contínua de práticas, procedimentos e processos.
A política ambiental adotada oferece diretrizes para o desenvolvimento e implementação de
princípios e sistemas de gestão ambiental, bem como sua coordenação com outros sistemas
gerenciais.
É necessário considerar que a integração da gestão ambiental nas distintas atividades
requereu e gerou ao mesmo tempo uma enorme quantidade de informações, das quais os
profissionais têm necessidade para executar suas tarefas. Entretanto, as informações geradas em
uma área de competência podem ser de utilidade para os profissionais de outra área. Para que não
haja duplicação de esforços, as informações e os conhecimentos gerados quando se incorpora a
gestão ambiental nas distintas áreas de competência de uma organização não podem permanecer
isolados, dentro dessas respectivas áreas, mas circular entre elas, de modo a serem partilhados pelos
profissionais na instituição.
Salienta-se que os benefícios de uma Política Ambiental bem como 0 Sistema de Gestão
Ambiental - SGA são muitos e, entre eles destacam-se as economias pelo melhoramento da
produtividade e da redução no consumo de energia, água e materiais de expediente; o
estabelecimento das conformidades com a legislação ambiental reduzindo, assim, os riscos de
incorrer penalidades ou gerar passivos ambientais; a evidência de práticas responsáveis e melhora
na imagem externa da instituição e a geração de oportunidades de pesquisa
No caso da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, a Política Ambiental bem como o
Sistema de Gestão Ambiental - SGA passa a ser peça importantíssima na administração, pois traz
consigo vantagens imensuráveis, como a melhoria da imagem da instituição perante os usuários e a
própria melhoria do clima organizacional. O SGA contribui na redução do desperdício, na redução do
índice de infecçãa Policlínicaar e na melhoria da qualidade.
Metodologia
A metodologia utilizada foi desenvolvida através dos dados setoriais e do diagnóstico / laudo
efetuado no início da gestão, o que serviu de instrumento para nortear a ações a serem
empreendidas. Sendo capitaneada pelas boas práticas já empreendidas no Instituto CEM.
Ações Ambientais e Resultados
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INFORMAÇÕES
Considerando 0 exposto sobre a Política Ambiental instituída e a possibilidade futura de
pleitear a Certificação Ambiental, o primeiro aspecto a ser avaliado diz respeito ao fluxo de
informações e a gestão ambiental estratégica a nível institucional. No caso específico em avaliação,
a ações a serem evidenciadas, 0 que se observara na sobreposição de ações oportunas para que seja
dado arranjo específico via criação de uma comissão que tenha dedicação exclusiva para lidar com
as questões voltadas para a Política Ambiental da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
CONSIDERAÇÕES
É possível ter a imagem voltada para os aspectos ambientais. Dentro da Política Ambiental, na
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE sobe a gestão do Instituto CEM, poderá ser uma chave
para um grande passo no sentido de praticar o desenvolvimento sustentável em virtude de ser
composto por especialistas em diversos assuntos os quais muitos tangem o meio ambiente.
Pequenas atitudes como a arrecadação do papel para reciclagem, promover campanhas do
uso consciente de água e energia, uma vez que este influi diretamente a todos, estes ligados
A implantação de um sistema e modelagens ambientais mostrara-se bastante efetivo, uma
vez que aumenta a vida útil da estrutura predial e diminui as indexações a passivos e ativos
ambientais.
Neste sentido, a Política Ambiental Institucional pode criar melhores condições de trabalho
para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS e profissionais, com ambiente diferenciado, tendo
como princípios, a sustentabilidade, a prevenção, a precaução, a integração, a transversalidade do
planejamento e execução, frente a interação das ações de educação ambiental e o acesso livre às
informações.

4.2.1.2

Implantação De Logística De Suprimentos

Um dos maiores desafios da gestão pública, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, é
ofertar à população serviços de saúde com qualidade, segurança e no tempo certo demandado pelo
cidadão. Suprir as unidades de saúde atendendo aos princípios da legalidade, qualidade,
economicidade e rapidez, na hora certa e na quantidade certa, para efetivamente salvar vidas, é o
grande desafio.
Os cenários que envolvem as organizações estão voltados para custos cada vez
mais elevados, demandam cada vez mais por maior qualidade, bons serviços e pressão por
produtividade, ou seja, é preciso prestar o melhor atendimento possível a um número cada vez maior
de usuários com os recursos disponíveis.
Na área da Saúde Pública os processos logísticos, devido às suas características
muito específicas, precisam ser encarados com uma abordagem orientada não só para a
racionalização de custos, mas também como elemento fundamental de apoio à prestação de
cuidados de saúde aos pacientes.
Para tanto, é necessário que haja um eficiente esquema de planejamento das
atividades de compras, armazenagem e gerenciamento de materiais em estoque, bem como
na distribuição desses materiais destinados ao uso em atividades hospitalares, uma vez que a falta
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de um mecanismo eficiente de controle impede a apuração das reais necessidades de
abastecimento.
A falta de gestão dos fluxos de materiais dentro das unidades hospitalares gera
desperdício. Geralmente, a distribuição do material para as unidades é feita por critérios
empíricos e sem controle real do consumo, causando excesso de disponibilidade de materiais e
migração de produtos entre as áreas, o que causa a perda da rastreabilidade destes, não só dentro
das unidades, mas também no sistema de saúde como um todo.
Para atender a um número maior de cidadãos, adequando maior produtividade
com menor custo, torna-se imprescindível conhecer a composição dos custos como um
processo norteador das decisões gerenciais, no que diz respeito à saúde financeira das unidades
hospitalares.
Objetivo:
O Projeto tem como grande objetivo uma gestão eficiente da logística do fluxo dos materiais
e medicamentos hospitalares da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, envolvendo compras,
armazenagem, manuseio, movimentação e distribuição no âmbito da rede pública de saúde, visando
o fim do desperdício, a redução de custos e a excelência no atendimento ao usuário-cidadão.
Objetivos Específicos:

• Um fluxo mais dinâmico, racional e eficiente dos materiais e medicamentos no âmbito das
áreas e Unidades da rede pública de saúde;
• A interface dos Sistemas de Internação e Logística, que permite a precisão dos
investimentos, considerado pelo profissional da logística como um centro de custos;
• Rastreabilidade dos materiais e medicamentos para um controle real do consumo;
• Racionalização de recursos;
• Redução de custos;
• Eliminação do desperdício de materiais e medicamentos;
• Níveis satisfatórios de estoque para o abastecimento regular da rede de Serviços;
• Unidades de saúde melhor assistidas, com estoques bem gerenciados, melhor controlados,
mais eficientes e seguros;
• Padronização de custos, materiais e medicamentos.
Dessa forma, para se ter a garantia daquilo a que se propõe, o Prestador dos Serviços deverá,
necessariamente, desenvolver as atividades de recebimento e distribuição dos materiais e
medicamentos, com os devidos controles e dentro das especificações e quantidades licitadas e
contratadas pelo CONTRATANTE, com fornecimento da infraestrutura de armazenagem e
distribuição, equipamentos de automação e manutenção, sistema operacional de gerenciamento de
estoques e mão-de-obra especializada, bem como o desenvolvimento do projeto integral de
implementação necessário, considerando todos os layouts, fluxos, adaptações e instalações, visando
à obtenção dos níveis de serviço adequados, garantindo a integridade das informações e seu devido
armazenamento.
Nesse contexto, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e ações pela Policlínica
REGIONAL - UNIDADE POSSE:
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1.
Apoio ao Órgão Gestor Central no levantamento das necessidades de compras de
materiais e medicamentos dos hospitais da rede pública de saúde.
2.

Recebimento

2.1
Recebimento e controle dos materiais comprados e consignados, conferindo com
as Ordens de Compra e Nota de Empenho emitidas e aprovadas, incluindo controle específico para
cada modalidade de compra;
2.2
Conferência dos produtos recebidos a fim de garantir quantidades corretas,
integridade física e visual das embalagens, especificações técnicas dos produtos e validade; 2.3
Etiquetagem dos produtos para controle de movimentação, incluindo lote e validade, via código de
barras;
2.4
Entrada, no sistema operacional de gerenciamento de estoques, dos produtos
recebidos via leitores de código de barras ou equipamentos conectados on-line com o sistema,
disponibilizando o material de forma segura para uso imediato ou solicitação imediata das unidades
componentes da rede pública de saúde;
2.5

Devolução ao fornecedor, registrada em sistema, de produtos em não-

conformidade;

2.6
Controle de pendências e prazos de entrega, seguindo os critérios definidos pelo
Órgão Gestor Central no ato da compra;
2.7
Subsidiar a gestão com a avaliação da capacidade dos fornecedores no que diz
respeito ao fornecimento de produtos, de acordo com os requisitos de segurança, prazos de entrega,
acuracidade e integridade dos produtos, por meio de relatórios ou consultas via sistema; 2.8
Oferecer relatórios de consumo e pesquisas com informações necessárias aos setores responsáveis
pelas aquisições e abastecimentos das Unidades de Saúde;
3.

Armazenagem

3.1
Armazenagem e controle, com uso de tecnologia homologada, segura e de ponta e
em condições de conformidade com as exigências das autoridades competentes, dos produtos
adquiridos ou consignados, gerando visibilidade de todos os estoques;
3.2
Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para caixas, unidades,
doses (drágeas e líquidos), kits, produtos ré esterilizados e outros;
3.3

Administração e guarda dos estoques próprios ou consignados;

3.4
Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo
devidamente organizados e conservados;
3.5
Alocação dinâmica de estoque, baseada nas características físico-química dos
produtos para otimização das áreas e atendimento das exigências dos órgãos competentes;
3.6
Controle de movimentação das posições de estoque através de código de barras
com ponto de controle duplo;
3.7
Identificação total do volume de estoques distribuídos por toda a rede, com
rastreabilidade total dos mesmos;
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3.8
Ressarcimento das diferenças de estoque por inventário físico, seguindo o seguinte
critério: a partir de inventário físico total, executado com acompanhamento e critérios aprovados
pelo Órgão Gestor Central;
3.9
A contagem de inventário poderá ser solicitada a qualquer momento aa Policlínica
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
4.

Separação

4.1
Apontamento no “sistema operacional de gerenciamento de estoques” e
etiquetagem com código de barras das unidades de produtos a serem dispensados;
4.2

Controle de produtos em unitarização com armazenagem parcial nas unidades de

4.3

Padronização e criação de catálogos de produtos por área ou programas;

4.4

Manutenção constante dos catálogos de produto referentes a mudanças e valores

saúde;

de produtos;

4.5
Separação dos materiais pelos sistemas de dispensação coletiva, para
abastecimento da área de dispensação nas unidades, com controle de lote, validade e
rastreabilidade.
5.

Distribuição

5.1
Cronograma de distribuição para área de dispensação nos postos, com transferência
de material dentro dos dias e horários previamente acordados e definidos pela administração; 5.2
Controle de atendimento de requisição de produtos para respectiva dispensação e distribuição;
5.3
Transferência de material em emergência para unidades hospitalares, assim como
internamente nos hospitais em prazo acordado;
5.4

Recuperação do material não utilizado na Unidade, computando, através de rotina

do
Sistema, materiais de devolução que deverão retornar para o estoque;

5.5
Processamento de logística reversa de materiais, disponibilizando produtos para
consumo imediato;
5.6

Relatórios assinados de recebimento dos produtos, quando da entrega;

6.

Gerenciamento de Estoque

6.1
Captura da demanda dos produtos na área de dispensação, gerando requisições
automáticas dos produtos que atingiram o estoque mínimo;
6.2
Legenda na requisição de produtos que sinalizem, para o usuário que está fazendo
a requisição, se determinado produto existe no estoque ou não;
6.3

Contagem física semanal dos itens rotativos indicados e randômicos;

6.4
Requisição automática através de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido
parametrizado para as áreas;
6.5
Visualização de todo o material, com rastreabilidade de lote e validade, do
recebimento até a dispensação ou utilização do paciente;
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6.6

Manutenção dos níveis de serviço acordados e medidos nos indicadores de

performance;

6.7
Geração de informação para o Órgão Gestor Central dos itens que se encontrarem
abaixo do estoque mínimo para compra;
6.8

Controle do giro do estoque;

6.9

Apontamentos de produtos parados no estoque durante um longo prazo;

6.10

Otimização dos estoques máximos e ideais;

6.11
Padronização dos materiais, para minimizar estoque e processos de compra através
do sistema operacional de gerenciamento de estoques;
6.12
Desenvolvimento de “kits” para processos cirúrgicos, procedimentos de emergência
e dispensação ao paciente;
6.13
Inventário mensal de todos os itens ou inventários cíclicos, por produto ou por área,
com registros no sistema de todos os controles e divergências encontradas;
6.14
Elaboração de relatórios gerenciais e de custos de consumo, por unidade, por área,
por tipo de programa, por paciente ou centro de custos;
6.15

Elaboração de relatórios de valorização de estoque em conjunto com o setor

responsável;

6.16

Manutenção do histórico de informações;

6.17

Auditoria dos processos de trabalho e rotinas;

6.18

Controles de acesso no sistema no nível do usuário;

6.19
Rastreabilidade no nível do usuário de qualquer inclusão, alteração ou exclusão
realizada no sistema;
6.20

Fornecimento de relatório para o Órgão Gestor Central dos produtos a vencer.

Equipe necessária:

- Auxiliares de Logística (Almoxarifado e Farmácia): Profissionais técnico operacionais para
atuarem nas Unidades Hospitalares e Almoxarifados, além de outras unidades, a fim de executar
todos os processos logísticos de recebimento, armazenagem, separação, movimentação, expedição,
distribuição, produção de kits, exceto dispensação de produtos a pacientes;
- Instrutor de Treinamento e Implantação Logística: Profissional de Logística com capacitação
para o uso de equipamentos específicos destinados à movimentação de material, controle de
estoque e captura de demanda das áreas, tecnologia e gestão de materiais, que corresponderá
diretamente pelo treinamento continuado de todas as pessoas envolvidas nos processos do fluxo de
materiais para manter a qualidade do serviço, visando sempre o aumento da produtividade e
aprendizado constante, além de ser o coordenador técnico de todas as atividades referentes ao
período de implantação dos serviços;
- Supervisores / Operadores de Logística e Planejamento: Pessoal especializado em
processos logísticos e operações de planejamento de sistemas de saúde que estará locado nas
unidades centrais de abastecimento e nas unidades de saúde. Esses profissionais terão a
responsabilidade de supervisionar a execução de todos os processos logísticos de recebimento,
armazenagem, separação, movimentação, expedição, distribuição, produção de “kits”, incluindo o
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 238

Proposta Policlínica Regional - Posse

fornecimento de informações necessárias à elaboração dos processos de compras, programação de
insumos e suprimentos de almoxarifado;

- Administrador de Rede: Terá a responsabilidade de coordenar as atividades ligadas à
manutenção de toda a rede lógica, do processo de integração física entre o sistema operacional de
gerenciamento de estoques e os sistemas de gestão do Órgão Gestor Central, além de ser o
responsável por manter alto nível de acessibilidade e disponibilidade de links e sistema aos usuários.
Deverá manter todos os planos necessários de contingenciamento das operações críticas de
hardware e software;
- Analista de Suporte: Será responsável pelo suporte aos usuários do Sistema Operacional de
Gerenciamento de Estoques, sendo desta função a obrigação de criar as condições de acessibilidade
e manutenção da mesma, definição de hierarquia de acesso por função e gerenciamento de
chamadas da unidade onde estará locado;
Gerente de Planejamento e Logística: Será responsável por planejar toda a atividade
necessária para manutenção dos serviços, desde o recebimento dos produtos até a utilização pelos
pacientes, incluindo as operações de transporte, armazenagem, separação e expedição de produtos.

4.2.2 Proposta para Regimento Interno da Unidade
APRESENTAÇÃO
Este Regimento Geral situa-se na perspectiva da organização e sistematização da
assistência médico- ambulatorial e área administrativa.
O Regimento Geral da Policlínica Regional – Unidade de Posse tem como objetivo a
regulamentação do processo de trabalho, adequado à estrutura organizacional aprovada pela
Assembleia do INSTITUTO CEM.
O Regimento consta de Capítulos, que tratam da constituição e das finalidades da
organização, da competência dos órgãos, das atribuições do pessoal, do funcionamento e das
disposições gerais.
Os Capítulos abordam sobre o tema, detalhando as competências e atribuições da
Diretoria Geral, Superintendências, assessorias de apoio , Coordenações, responsáveis Técnicos
e Equipes de Trabalho que compõem a Policlínica Regional – Unidade de Posse .
Esperamos que o desenvolvimento da gestão e do gerenciamento da Unidade, com base
neste Regimento Geral , possa produzir avanços significativos em direção à Administração do
contrato de gestão entre a SES e o INSTITUTO CEM.
É necessário, portanto, que se aprimorem os mecanismos de controle, avaliação e
regulação de cada área de atuação, ao tempo em que se instrumentalize todos os responsáveis
para o cumprimento deste Regimento, visando o ordenamento da gestão da Policlínica Regional
– Unidade de Posse.
TÍTULO I
DA UNIDADE POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE
CAPÍTULO I

DA PERSONALIDADE, GESTÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO
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Art. 1º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE localizado à Av. Juscelino
Kubitschek de Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor
Buenos Aires, Posse - Goiás, CEP: 73900-000 é uma unidade da Secretária de Estado da Saúde
– SES/GO, com personalidade jurídica de direito público, regendo-se pelas normas gerais
da SES/GO e do Sistema Único de Saúde – SUS.
§ 1 Para os fins desse Regimento Geral a POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE
será administrado pelo INSTITUTO CEM , pessoa jurídica de direito privado, com sede em
Goiânia – GO.
§ 2 Na gestão da POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE o INSTITUTO CEM
observará, além das normas gerais do SUS e as diretrizes da SES/GO, o seu Estatuto Social, o
presente Regimento Interno e a legislação civil aplicável e vigentes.
§ 3 A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE adotará para sua identificação a
sigla POLICLINICA - POSSE.
Art. 2º O INSTITUTO CEM tem sede na Av. Deputado Jamel Cecílio, 2496, Quadra B 22, L.
4E, Sala 26-A EDIF.New Business, Jd.Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia/GO
Art. 3º A POLICLINICA - POSSE tem foro no município de Posse – Goiás.
TÍTULO II
DA POLÍTICA INSTITUCIONAL, DOS OBJETIVOS E DA MANUTENÇÃO
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA INSTITUCIONAL
Art. 4º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE é uma Unidade Especializada de
Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas com médicos de
diversas especialidades. Possui todo suporte para realização de exames gráficos e de imagem
com fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos; promove serviços especializados de
média complexidade e alta resolutividade em articulação com a atenção básica e assistência
Policlínica/dia, oferecendo à população da região o acesso ambulatorial às especialidades
médicas diversas como: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia (Telemedicina),
Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia,
Neurologia,
Pediatria,
Obstetrícia
(pré-natal
de
alto
risco),
Oftalmologia,
Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico
da Família.. e outros profissionais de Nível Superior: Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Odontologia. Atua no
desenvolvimento das atividades da Política Nacional de Humanização no atendimento do SUS,
contemplando o acolhimento ao Usuário; na produção, compilação e divulgação das
informações e dos conhecimentos técnicos e científicos; na pesquisa e produção de produtos
que visem à melhoria da qualidade de vida do beneficiário do atendimento; no exercício de
atividades, seja no campo médico, multiprofissional e social; na promoção e manutenção da
saúde da comunidade dentro da filosofia de consulta diagnostica em contando com
participação de outros órgãos municipais e regionais de assistência à saúde; na elaboração e
o desenvolvimento de programas específicos de assistência à comunidade com a participação
de instituições e/ou entidades interessadas.
Art. 5º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE faz parte do complexo de unidades
ambulatoriais de alta resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes
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especialidades da rede estadual visando assistência à saúde de referência e contra referência,
com gestão por meio de Organização Social
Art. 6º No desempenho de suas atribuições institucionais a POLICLINICA REGIONAL UNIDADE POSSE, sob a gestão do INSTITUTO CEM, atenderá as determinações da SES/GO
estabelecidas no Contrato de Gestão, em especial na definição do público-alvo, metas de
produção, indicadores de qualidade e desempenho, transparências e outras a serem
definidas pela SES/GO.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 7º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, tem por objetivos gerais:
- Promover ações e prestar serviços que visem o atendimento à saúde, em especial
as ocorrências de consulta diagnostica médica: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia
(Telemedicina), Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia,
Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia (pré-natal de alto risco), Oftalmologia,
Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico
da Família.. e outras não medicas como: Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Odontologia;
- proporcionar formação e aperfeiçoamento profissional, servindo de campo de
pesquisa, ensino e treinamento de profissionais da área da saúde;
SEÇÃO I

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Art. 8º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é uma unidade de média
complexidade e que atua nos eventos de consulta diagnostica medicas em : Anestesiologia,
Cardiologia, Dermatologia (Telemedicina), Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia,
Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia (pré-natal de alto risco),
Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia,
Urologia, Médico da Família.. e outras não medicas como: Biomédico, Enfermeiro,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social,
Odontologia.
Art. 9º A POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é uma unidade de média
complexidade que atuará nos níveis assistenciais primários e secundários, de acordo com a
hierarquização da entidade e a regionalização assistencial.
Art. 10º A Assistência à Saúde será feita de forma integrada por uma equipe
multiprofissional que prestará serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico de pacientes
ambulatoriais, obedecendo a um critério de gravidade nosológica, de forma a proporcionar
um tratamento progressivo aos usuários, ou até a necessidade de referenciá-lo.
Art. 11 POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, está integrada com os órgãos de
saúde, procurara desenvolver programas específicos de assistência à comunidade, com
instituições ou entidades interessadas
SEÇÃO II
DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE
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Art. 12 POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE constitui-se em campo de ensino
prático, de maneira a contribuir com os objetivos curriculares dos cursos da área da saúde,
conforme diretrizes da SES/GO.
Art. 13 POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE desenvolverá programas de educação
em serviço, para as diferentes categorias de pessoal da área de saúde, obedecendo a planos
específicos aprovados pela Diretoria Geral, aprimorando a qualidade e mantendo o padrão
de serviço da Instituição.
SEÇÃO III
DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS
Art. 14 POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE propiciará o desenvolvimento de
projetos de pesquisas, obedecendo aos métodos e técnicas de investigação científica,
desde que aprovados pela setor responsável da área envolvida na pesquisa e pela Diretoria
Geral, segundo as diretrizes da SES/GO.
CAPÍTULO III
DA MANUTENÇÃO
Art. 15 POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE será mantido com recursos oriundos de:
dotações orçamentárias atribuídas pelo Estado; doações e contribuições a título de subvenção,
concedidas por autarquias ou quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou órgãos públicos outros
recursos que porventura lhe sejam destinados.
TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art.16 A administração do POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, é composta de:
Assembleia Geral dos Associados do INSTITUTO CEM, Conselho de Administração do Diretoria
Geral dos Superintendentes, coordenadores, assessores da POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE
CAPÍTULO IV
DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO CEM
Art. 17 A Assembleia Geral dos Associados do INSTITUTO CEM, órgão máximo de
deliberação, resultante da reunião dos associados, convocada na forma do Estatuto, com
poderes para deliberar sobre todos os assuntos e tomar as providências que julgar
convenientes à sua defesa e ao seu desenvolvimento.
Art. 18 Caberá à Assembleia Geral: zelar pelo cumprimento do presente Estatuto e
deliberar sobre qualquer alteração do mesmo; eleger ou indicar, quando lhe couber, membros
do Conselho de Administração e, ainda, destituí-los; deliberar sobre as contas, os balanços e
relatórios do Conselho Diretor; julgar em instância superior os recursos interpostos das
deliberações do Conselho de Administração; exercer qualquer poder não expressamente
atribuído a outro órgão; deliberar sobre o destino a ser dado ao patrimônio do INSTITUTO CEM
no caso de dissolução, extinção ou desqualificação, observadas as especificidades estatutárias.
Parágrafo Único – As demais condições de existência e funcionamento da
Assembleia Geral é objeto de detalhamento no Estatuto do INSTITUTO CEM.
CAPÍTULO V
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DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO CEM
Art. 19 O Conselho de Administração do INSTITUTO CEM é Órgão Colegiado de decisão
superior do instituto.
Art. 20 Ao Conselho de Administração compete: fixar o âmbito de atuação da Instituição,
conforme legislação vigente; aprovar o Programa de Investimentos e o Orçamento Geral da
Instituição; aprovar o Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de
gerenciamento, os cargos e as respectivas competências; aprovar, por maioria de no mínimo
dois terços de seus membros, o Regulamento, contendo os procedimentos para contratação
de obras, serviços, compras e alienações; o Regulamento, contendo os procedimentos para
obtenção de recursos humanos; e o Plano de Cargos, Salários e Benefícios; aprovar a proposta
do contrato de gestão da entidade; aprovar e encaminhar à Entidade Supervisora os relatórios
gerenciais dos contratos de gestão e de atividades da Instituição; fiscalizar o cumprimento das
diretrizes e metas; autorizar a realização de operações de crédito; autorizar a alienação,
locação, oneração ou permuta de bens imóveis, assim como a doação de bens móveis,
pertencentes ao patrimônio exclusivo da Instituição; solicitar, quando necessário, ao Conselho
Diretor, meios para o exercício de suas atividades; aprovar, por maioria absoluta dos membros,
seu Regimento Interno; convocar por maioria de seus membros, a Assembleia Geral; deliberar
sobre a exclusão de sócio, especificando seus motivos; contratar e dispensar os
Superintendentes; fixar a remuneração dos Superintendentes.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração é objeto de detalhamento no Estatuto.
CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA INSTITUTO CEM
Art. 21 A Diretoria do INSTITUTO CEM é órgão de administração superior, com poderes
inerentes a administração e representação legal do INSTITUTO CEM, competindo-lhe: expedir
normas gerais necessárias à execução das atividades do INSTITUTO; cumprir e fazer cumprir o
Estatuto e as normas e deliberações da Assembleia Geral; submeter ao Conselho de
Administração a criação ou extinção de órgãos administrativos de qualquer nível, locais ou
situados nas filiais, sucursais ou unidades outras sob a administração do INSTITUTO; realizar
acordos, ajustes e contratos, inclusive os que constituam ônus, obrigações ou compromissos
para o INSTITUTO; encaminhar balancetes e prestações de contas para apreciação e aprovação
do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Assembleia Geral e demais Órgãos ou
autoridades públicas a que esteja obrigado por força de comando normativo; propor à
Assembleia Geral a participação no capital de empresas, cooperativas, condomínio ou outra
forma de associativismo; submeter ao Conselho de Administração as diretrizes, planejamento
e políticas de pessoal do INSTITUTO; Representar INSTITUTO ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente; movimentar, em conjunto, com o Diretor-Tesoureiro os recursos
financeiros do INSTITUTO , assinando os documentos atinentes à movimentação dos
mesmos, podendo delegar tais atribuições; desempenhar suas atividades em harmonia com as
Superintendências, garantindo o pleno funcionamento do INSTITUTO no alcance dos
objetivos, finalidades e proposições emanadas da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração.
Art. 22 A Diretoria Geral do INSTITUTO CEM é o órgão de gerência pela coordenação
de todas as atividades do INSTITUTO relativas ao planejamento, promoção, supervisão,
controle e avaliação, subordinado ao Conselho de Administração.
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Art. 23 A Diretoria Geral da POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é o órgão
operacional que exerce os poderes legais inerentes à administração e responde pela gestão
de todos os serviços realizados na unidade ambulatorial, com a seguinte composição: Diretoria
Geral; superintendência técnica; superintendência administrativa.
SEÇÃO I
DA DIRETORIA GERAL DA UNIDADE
Art. 24 A Diretoria Geral da Unidade é uma estrutura subordinada ao Conselho
Diretor da Organização Social responsável pela administração geral do POLICLINICA REGIONAL
- UNIDADE POSSE.
§ 1º O titular da Diretoria Geral é o executor das decisões superiores conservando
autonomia administrativa no desenvolvimento das atividades rotineiras da Unidade
ambulatorial.
§ 2º O titular da Diretoria Geral é de livre escolha, nomeação e pelo Conselho Diretor
do Instituto CEM e dispensa reunião de Conselho de Administração da OS, devendo a sua
designação recair em profissional de nível superior com experiencia em gestão,
preferencialmente, com experiência em administração de unidade Policlínica/dia e ou clínica,
e / o u com especialização desejável em Administraçãa Policlínica/dia e ou de serviços de
saúde.
§ 3º A Diretoria Geral da Unidade contará com a seguinte estrutura de Serviços de Apoio:
Secretaria. Assessorial Judicial e Assessorial de Comunicação
§ 4º A Diretoria Geral da Unidade contará com a seguinte estrutura de administrativa:
superintendência técnica, superintendência administrativa; coordenação médica, coordenação
de enfermagem, coordenação de farmácia, coordenação de equipe multiprofissional,
coordenação administrativa, coordenação de operações, coordenação de qualidade e
coordenação financeira.
SUBSEÇÃO I
SERVIÇOS DE APOIO
Art. 25 À Secretaria é o serviço de apoio subordinado à Diretoria Geral da Unidade,
responsável pela preparação, registro, recebimento, distribuição e expedição de
correspondências, malotes e outros, bem como pelo arquivamento geral dos documentos
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE além de auxiliar o Diretor Geral naquilo que lhe
competir.
Art. 26 - À Secretaria compete: promover o recebimento, distribuição, expedição e o
arquivamento dos expedientes assinados ou despachados pela Diretoria, bem como as
resoluções de reuniões e os despachos, quando for o caso; registrar em livros próprios as
resoluções e outros atos da Diretoria; divulgar, aos interessados, os atos da administração do
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE; organizar, administrar e manter os arquivos. outras
atividades correlatas.
Parágrafo Único - O titular da Secretaria é um profissional, preferencialmente de nível
superior, com experiência em secretaria na área.
Art. 27 A Assessorial Jurídica é o serviço de apoio subordinado à Diretoria Geral da
Unidade, responsável pelo acompanhamento do cumprimento das diretrizes definidas
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pelos órgãos superiores e pelo planejamento dos serviços POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE sempre em conformidade com as cláusulas do contrato de gestão.
Art. 28 Ao Serviço de Apoio Jurídico compete: acompanhar processos nas esferas
administrativas ou judiciárias, promovendo a defesa dos interesses da Instituição; elaborar
pareceres, orientar e produzir documentos, segundo as necessidades e solicitações da
Administração POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, nas questões de natureza jurídica
ou correlata; controlar e garantir a transparência, legalidade e regularidade dos processos
administrativos. manter banco de dados com as alterações e atualizações da legislação
vigente, pertinente a Instituição; auxiliar a Gerência de Recursos Humanos na elaboração de
cursos de capacitação e na produção de material sobre temas específicos do Direito; coordenar
as atividades inerentes à política de controle dos contratos de prestação de serviços
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE; disponibilizar, regularmente, relatórios das
atividades a diretoria Geral e a Superintendência Executiva da OS; atentar para as diretrizes
e orientações estabelecidas E outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - A Assessoria Jurídica será ocupada exclusivamente por um
profissional Advogado, habilitado legalmente para o exercício da profissão.
Art. 29 o Serviço de Comunicação é o serviço de apoio subordinado à Diretoria Geral da
Unidade, responsável pelo acompanhamento das informações e publicações relativas atos e
fatos ocorridos na unidade que possam ser divulgados nos veículos de comunicação, internos e
externos, disponibilizados na unidade; do cumprimento das diretrizes definidas pelos órgãos
superiores e pelo planejamento dos serviços POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE sempre
em conformidade com as cláusulas do contrato de gestão.
SEÇÃO II
DA SUPERINTENDENCIA TÉCNICA
Art. 29 A Superintendência Técnica é o órgão que aplica a política técnica-éticaadministrativa, traçada para a condução operacional da Unidade ambulatorial.
Parágrafo Único - O titular da Superintendência Técnica é o executor das decisões
superiores conservando autonomia administrativa no desenvolvimento das atividades
rotineiras e está subordinada à Diretoria Geral da Unidade.
Art. 30 À Superintendência Técnica compete: coordenar e superintender todas as
atividades da POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE relativas ao planejamento, promoção,
supervisão, controle e avaliação; responder pela gestão de todos os serviços realizados na
unidade; organizar internamente o funcionamento das atividades sob sua responsabilidade,
conforme a natureza e complexidade das atividades; e outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - O titular da Superintendência Técnica é de livre escolha, nomeação e
dispensa do Conselho Administração do INSTITUTO CEM, ouvido o Conselho de Diretor da
OS. devendo a sua designação recair sobre profissional médico.
Art. 31 A Superintendência Técnica, é composta de: Coordenação médica, coordenação
de Enfermagem, coordenação de farmácia, coordenação de equipe multiprofissional E/ou
outros cargos de coordenação e supervisão para as áreas correspondentes.
SUB-SEÇÃO I
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
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Art. 32 É a estrutura subordinada à Superintendência Técnica encarregada de planejar,
organizar, dirigir e supervisionar as atividades de enfermagem na assistência ao paciente
nas áreas preventiva e curativa, realizar e auxiliar pesquisas, colaborar com programas de
ensino.
Art. 33 À Coordenação de Enfermagem compete: executar todas as atividades específicas
e auxiliares da equipe de Enfermagem da unidade POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE DE POSSE;
atender aos pacientes POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE através do planejamento
terapêutico de Enfermagem e das atividades auxiliares à equipe multiprofissional; definir as
atribuições de seu pessoal; manter elevado padrão de Enfermagem, através do planejamento da
assistência humanizada, promovendo as condições necessárias para tal; colaborar com as
Comissões de Controle de Infecção de serviço de saúde (CCISS), Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), Comissão de Qualidade, Comissão de Padronização, e outras que vierem
a existir, no planejamento e implantação de ações; colaborar com a formação de profissionais
promovendo campo de estágio para os alunos; realizar, estimular e colaborar em pesquisas na
área da saúde; participar dos programas e atividades da equipe multiprofissional da Unidade;
controlar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade; controlar escalas de férias,
plantões e outras atividades inerentes ao pessoal; outras atividades correlatas.
§ 1º A coordenação de Enfermagem é exercida por profissional Enfermeiro de
preferência com título de especialista em administraçãa Policlínica/dia e ou clínica.
§ 2º Em suas faltas ou impedimentos legais, a coordenação de Enfermagem será
substituída por um Enfermeiro pertencente ao quadro da Instituição, por ele indicado e
designado pelo Diretor Geral da Unidade.
Art. 34 A coordenação de Enfermagem é composta por: unidade ambulatorial, núcleo do
controle do paciente e Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Assistência á Saúde /SCIRAS
SUB-SEÇÃO II
DO SERVIÇO DO AMBULATÓRIO INTEGRADO
Art. 35 – Ao Serviço do Ambulatório Integrado compete: planejar, supervisionar, executar,
controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas a sua área; prestar
assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos, proporcionando-lhes assistência
integral e contínua, colaborando com a equipe multiprofissional; formar uma equipe qualificada
e integrada de modo a facilitar o tratamento realizado ao paciente;. atender os pacientes para
marcação de consultas e encaminha-los para ao Serviço de Internação e Alta; orientar os
pacientes que retornam ao Ambulatório após procedimentos cirúrgicos; notificar e comunicar a
ocorrência das doenças ou agravos à saúde que compõem a lista de notificação compulsória
suspeita ou confirmada do Ministério da Saúde e encaminhá-las ao Projeto Sentinela - Núcleo
de Vigilância Epidemiológica; notificar, em caráter reservado, eventuais suspeitas envolvendo
produtos de usa Policlínicaar nas áreas de Farmacovigilância, Tecno vigilância e Hemovigilância
ao Projeto Sentinela; solicitar condutas junto à Comissão de Controle de Infecçãa Policlínicaar
com relação aos pacientes com infecçãa Policlínicaar; estabelecer sistemas de prevenção de
riscos ocupacionais junto a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;. requisitar
medicamentos e materiais necessários para prestar assistência integral ao paciente, mantendo
estoque para as emergências; desenvolver educação continuada em serviço, para atualização
de conhecimentos em Enfermagem; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar
na Policlínica; colaborar na humanização do atendimento ambulatorial; promover pesquisa
cientifica em seu campo de atuação;. reunir periodicamente a equipe de enfermagem, para
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análise e solução dos problemas; manter contato com a Gerência de Enfermagem objetivando
a eficiência administrativa dos serviços ambulatoriais; proporcionar ao SAME, através do
adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; fazer registro
diário dos serviços prestados; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Enfermagem do Ambulatório Integrado
serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO III
DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADO Á ASSISTENCIA Á SAUDE /SCIRAS
Art. 36 – Ao serviço de controle de infecção relacionado à assistência a saúde /sciras
compete: planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as
atividades relacionadas a sua área; estudar e avaliar, permanentemente, as taxas de infecçãa
Policlínicaar; sugerir medidas para controle e diminuição de infecçãa Policlínicaar; auxiliar a
coordenação Medica e Superintendência Técnica no estudo, programação, avaliação e
supervisão, assim como na coordenação de atividades relacionadas com o controle e/ou
combate à infecçãa Policlínicaar; verificar, do ponto de vista preventivo, os ambientes e as
condições de trabalho na Policlínica;. capacitar os profissionais envolvidos, direta ou
indiretamente, com o controle da infecçãa Policlínicaar, por meio de programas de educação
continuada, devidamente registrados; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação
do equipamento e material utilizado; elaborar o regimento interno da Comissão, com aprovação
da Diretoria; realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata; desenvolver educação continuada
em serviço, para atualização de conhecimentos em infecção;. ministrar cursos de pós-graduação
na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática
profissional interdisciplinar na Policlínica; colaborar na humanização do atendimento
ambulatorial; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; reunir periodicamente a
equipe de técnica, para análise e solução dos problemas; manter contato com a coordenação
de Enfermagem, coordenação medica e superintendência técnica, objetivando a eficiência
administrativa dos serviços ambulatoriais; proporcionar ao SAME, através do adequado registro
de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; fazer registro diário dos serviços
prestados; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material
utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do SCIRAS serão disciplinadas, de modo complementar,
pelo manual de normas e rotinas.
SUBSEÇÃO IV
DO NUCLEO DE CONTROLE DO PACIENTE
Art. 37 – Ao núcleo de controle do paciente compete: planejar, supervisionar, executar,
controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas a sua área; estudar e
avaliar, permanentemente, as taxas de entrada e saída de pacientes; sugerir medidas para
controle e diminuição de riscos aos pacientes ; acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as
ações de saúde prestados pela Policlínica à população; propor medidas para aperfeiçoar o
planejamento, a organização, a avaliação e o controle das ações e dos serviços da Policlínica;.
solicitar e ter acesso às informações de caráter técnico-administrativo, econômico financeiro e
operacional relativas aa Policlínica e participar da elaboração e do controle da execução
orçamentária; examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa ou
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entidade, e a elas responder; definir estratégias de ação visando à integração das atividades da
Policlínica aos planos locais, municipais, regionais, estaduais e nacionais de Saúde, assim como
os planos, programas e projetos intersetoriais; zelar pela guarda, controle, manutenção e
conservação do equipamento e material utilizado; elaborar regimento interno da Comissão, com
aprovação da Diretoria;
auxiliar a coordenação Medica e Superintendência Técnica no estudo, programação,
avaliação e supervisão, assim como na coordenação de atividades relacionadas com o controle
de pacientes verificar, do ponto de vista preventivo, os ambientes e as condições de trabalho na
Policlínica; capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com o controle do
paciente por meio de programas de educação continuada, devidamente registrados; zelar pela
guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar o
regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; realizar reuniões ordinárias e
registrá-las em ata; desenvolver educação continuada em serviço, para atualização de
conhecimentos específicos da área; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar
na Policlínica; colaborar na humanização do atendimento ambulatorial; promover pesquisa
cientifica em seu campo de atuação;. reunir periodicamente a equipe de técnica, para análise e
solução dos problemas; manter contato com a coordenação de Enfermagem, coordenação
medica e superintendência técnica, objetivando a eficiência administrativa dos serviços
ambulatoriais; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de
coletar dados para fins estatísticos; fazer registro diário dos serviços prestados; zelar pela
guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar
manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do núcleo de controle do paciente serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUBSEÇÃO V
COORDENAÇÃO DE FARMACIA
Art. 38 A Coordenação de Farmácia é a estrutura clínica de assistência técnica
subordinada a Superintendência Técnica, destinada a atender toda a comunidade Policlínica
Regional - Unidade Posse no âmbito dos produtos farmacêuticos e insumos, integrada técnica
e hierarquicamente às atividades da Unidade da farmácia.
Art. 39 À coordenação de Farmácia compete: planejar, coordenar, supervisionar e
controlar as atividades inerentes à política de medicamentos, ao controle de estoque e
aquisição dos produtos farmacêuticos e médico-hospitalar/dia; cumprir normas e disposições
gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos,
germicidas, materiais médico- Policlínica/dia e correlatos; planejar e controlar a dispensação
por dose individualizada, visando estabelecer um sistema eficiente, eficaz e seguro de
estocagem e controle dos produtos farmacêuticos; elaborar manuais técnicos e formulários
próprios; coordenar as atividades de informação sobre medicamentos junto às diversas
comissões da unidade ;participar de ensaios clínicos autorizados e de programas de fármacovigilância; participar das atividades de controle das infecções Policlínica/dia; as atividades de
educação, treinamentos e política de farmácia clínica; desenvolver atividades colaborativas
com outras áreas da unidade; controlar os medicamentos psicotrópicos, conforme legislação
vigente; orientar o paciente, quanto ao uso do medicamento; emitir relatórios mensais sobre
as atividades desenvolvidas pela Supervisão; representar a unidade junto ao setor de Apoio ao
Diagnóstico e Tratamento e demais áreas da unidade; providenciar o controle interno e externo
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da qualidade dos serviços; controlar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade;
Outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - A coordenação da Farmácia será exercida exclusivamente, por um
profissional Farmacêutico ou Farmacêutico-Bioquímico.

SUB-SEÇÃO VI
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Art. 40 – À Assistência Farmacêutica compete: planejar, coordenar, executar,
controlar e avaliar as atividades desenvolvidas através da Supervisão de Dispensação
Médica; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área
farmacêutica, visando à melhoria de assistência ao paciente; fazer registro diário dos
serviços prestados; manter central de abastecimento farmacêutico e executar as
atribuições e tarefas inerentes ao controle físico e contábil necessários à prestação de
conta da Policlínica; elaborar pedidos de compras de medicamentos de acordo com a
política administrativa da Policlínica; receber, armazenar, distribuir e controlar
medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos de laboratório; controlar, de acordo
com a legislação vigente, medicamentos que podem levar à dependência física e ou
psíquica ou que provoquem efeitos colaterais importantes; emitir pareceres técnicocientíficos, quando solicitado, sobre medicamentos e outros produtos farmacêuticos;
elaborar avaliações farmacoeconômicas e gerenciar programas de farmacovigilância e
centro de informação de medicamentos;. desenvolver atividades de Farmácia Clínica /
Atenção Farmacêutica; manipular e preparar soluções desinfetantes e antissépticas
distribuindo-as na diluição de uso para todas as unidades; controlar a qualidade da
matéria-prima e do material de envase adquiridos, bem como dos produtos
manipulados na Policlínica; 80 XIII. manter contato com a Diretoria Administrativa e
Financeira objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; ministrar
cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela
Administração Central; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa cientifica
em seu campo de atuação; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem
como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Coordenação de Assistência Farmacêutica
serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO VII
DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA – CEAF
ART. 41- Ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica-CEAF
compete: planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades
desenvolvidas pela Supervisão de Dispensação Médica especializada; fazer registro
diário dos serviços prestados; estabelecer um sistema racional de distribuição de
medicamentos de alto custo para assegurar a assistência ao paciente no horário
adequado e dose prescrita; analisar os esquemas terapêuticos, informando ao médico
assistente quaisquer problemas sobre dosagens e distribuição excessivas, bem como
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controlar a preparação das doses prescritas, sem margens de erros na dispensação;
controlar os estoques e a conservação adequada dos medicamentos na unidade;
conhecer a realidade dos setores de internação, mantendo um bom relacionamento
com a equipe multidisciplinar, fornecendo informações necessárias para garantir a
dispensação adequado dos medicamentos; participar da elaboração da política de uso
racional dos medicamentos, visando a melhoria e garantir a qualidade da
farmacoterapia; fracionar formas sólidas e líquidas para uso oral e/ou parenteral
necessárias à pediatria e pacientes especiais; manter contato com a Coordenação de
Assistência Farmacêutica objetivando a eficiência administrativa dos serviços
hospitalares; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na
Policlínica; colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa
cientifica em seu campo de atuação; zelar pela guarda, controle, manutenção e
conservação do equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas
próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da assistência farmacêutica – ceaf serão
disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUBSEÇÃO VIII

DA COORDENAÇÃO MÉDICA
Art. 42 A Coordenação Médica é estrutura subordinada à Superintendência Técnica,
destinada a representar oficialmente o corpo clínico da Instituição. Tem ainda no âmbito de
sua atuação a incumbência de responder perante o Conselho Regional de Medicina pelos
descumprimentos dos princípios éticos. Desenvolve suas atividades em caráter permanente.
Art. 43 À Coordenação Médica compete: dirigir, coordenar, supervisionar e providenciar
todas as solicitações e sugestões do Corpo Clínico; supervisionar a execução das atividades de
assistência médica da Instituição; colaborar com as demais coordenações sempre que solicitado;
cumprir e fazer cumprir o Regimento interno e Regulamento do Geral da Unidade e zelar
pelo cumprimento do Código Brasileiro de Deontologia Médica; planejar, coordenar, estimular,
acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas através das Coordenações e responsáveis técnicos;
coordenar a assistência médico-hospitalar/dia prestada aos pacientes; estabelecer, junto aos
Coordenadores e RT’S, critérios para o ingresso de profissionais de saúde, voluntários, nos
serviços do ambulatório clinico que venham contribuir para a melhoria da assistência, ensino e
pesquisa; estudar e propor medidas que visam a melhoria técnica ou administrativa dos serviços
médico-hospitalar/dia na Unidade, bem como examinar solicitações e sugestões do Corpo
Clínico e adotar as providências que julgar necessárias; estimular a prática profissional
interdisciplinar Na Unidade; colaborar na humanização do atendimento prestado na unidade;
desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a pesquisa; zelar pela
guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; fazer
reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as atividades técnicas e
administrativas de sua área; manter contato com a Direção Geral da unidade objetivando a
eficiência administrativa dos serviços ambulatoriais; E outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - A Coordenação Médica é ocupada, obrigatoriamente, por um
profissional Médico, devidamente habilitado para o exercício da profissão.
SUBSEÇÃO IX
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DA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Art. 44 À Coordenação da Clínica Oftalmológica compete: Coordenar, controlar e avaliar
o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes oftalmológicos ambulatorial, visando um melhor
nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos no unidade; emitir
pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica preestabelecida;
coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, visando à
melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer registro diário dos
serviços prestados; manter contato com a coordenação Técnico da unidade objetivando a
eficiência administrativa dos serviços ambulatoriais; zelar para que as visitas médicas sejam
feitas aos pacientes em internação dia e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas
com todo o corpo clínico;. elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros
da clínica, inclusive os médicos voluntários; elaborar escala de cirurgias para todos os membros
da Clínica; preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e
pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no
que se refere à parte médica;. proporcionar ao SAME, através do adequado registro de
atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos. ministrar cursos/aulas de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração da unidade;
estimular a prática profissional interdisciplinar na unidade; colaborar na humanização do
atendimento da unidade; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo
respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica;
zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;
elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Oftalmológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO X
DA CLÍNICA GINECOLÓGICA
Art. 45 – À Clínica Ginecológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes ginecológicos ambulatorial, visando um melhor
nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos no unidade; emitir
pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica pré-estabelecida;
coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, visando à
melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer registro diário dos
serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da unidade objetivando a
eficiência administrativa dos serviços ambulatoriais;. zelar para que as visitas médicas sejam
feitas diariamente aos pacientes em internação dia e que sejam realizadas semanalmente
reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para
todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários; elaborar escala de cirurgias para
todos os membros da Clínica; preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para
efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com
a devida clareza, no que se refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado
registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos;. ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a
prática profissional interdisciplinar na unidade; colaborar na humanização do atendimento
ambulatorial; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao
consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela
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guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; elaborar
manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Ginecológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XI
DA CLÍNICA NEUROLÓGICA
Art.46 – À Clínica Neurológica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos pacientes neurológicos, Policlínica/dia e de ambulatório, visando um melhor
nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na unidade; emitir
pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica pré-estabelecida;
coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, visando à
melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer registro diário dos
serviços prestados; manter contato com a coordenação medica da unidade objetivando a
eficiência administrativa dos serviços; zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente
aos pacientes Policlínica/diae que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo
o corpo clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica,
inclusive os médicos voluntários;. elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica;
preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa
científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se
refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área,
quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional
interdisciplinar na unidade; colaborar na humanização do atendimento ambulatorial; promover
pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da
hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle,
manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e
rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Neurológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XII
DA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA
Art. 47 – À Clínica Otorrinolaringológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes otorrinolaringológicos, Policlínica/dia e de
ambulatório, visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos na unidade; emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria de assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a coordenação medica da unidade
objetivando a eficiência administrativa dos serviços;. zelar para que as visitas médicas sejam
feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae do ambulatório e que sejam realizadas
semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de atendimento
ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários; elaborar escala
de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher, adequadamente, o prontuário dos
pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração
de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;. proporcionar ao SAME,
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através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos;
ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela
Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na unidade; colaborar na
humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu campo de
atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades
desenvolvidas na clínica;. zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Otorrinolaringológica serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XIII
DA CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA
Art. 48 – À Clínica Traumatológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes traumatológicos oriundos da Emergência, visando
um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na
Policlínica/dia/dia e no ambulatório; emitir pareceres de urgência, quando solicitados por outra
clínica, obedecendo escala médica do serviço; coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria de assistência ao paciente e a
integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenador medico da unidade objetivando a eficiência administrativa dos serviços; zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher, adequadamente, o prontuário dos
pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração
de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através
do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar
cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração ;
estimular a prática profissional interdisciplinar na unidade; colaborar na humanização do
atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar
pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na
clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material
utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Traumatológica do Serviço de Pronto Socorro,
serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XIV
DA CLÍNICA NEFROLÓGICA E HEMODIÁLISE
Art. 49 – À Clínica Nefrológica e Hemodiálise compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes nefrológicos, Policlínica/dia e de ambulatório,
visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na
Policlínica/dia; emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, assim como da
Emergência, obedecendo escala médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e
avaliar as atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e
a integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenador médico da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços
Policlínica/dia; zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes
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Policlínica/dialisados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o
corpo clínico; preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística
e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza,
no que se refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de
atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação
na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática
profissional interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta
Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao
consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela
guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; elaborar
manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Nefrológica e Hemodiálise serão disciplinadas,
de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XV
DA CLÍNICA UROLÓGICA
Art. 50 – À Clínica Urológica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos pacientes urológicos, Policlínica/diae de ambulatório, visando um melhor nível
de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na Policlínica/dia/dia; emitir
pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica pré-estabelecida;
coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, visando à
melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer registro diário dos
serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da Policlínica/dia objetivando a
eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para que as visitas médicas sejam
feitas diariamente aos pacientes Policlínica/dialisados e que sejam realizadas semanalmente
reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para
todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários; elaborar escala de cirurgias para
todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito
de estatística e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a
devida clareza, no que se refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado
registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos;. ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a
prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia/dia; colaborar na humanização do
atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar
pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na
clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material
utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Urológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XVI
DA CLÍNICA PNEUMOLÓGICA
Art. 51 – À Clínica Pneumológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes com pneumopatias, Policlínica/diae de
ambulatório, visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos na Policlínica/dia; emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo
escala médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades
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pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da
mesma;. fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação
medica da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;
zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/dialisados e
que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar
escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos
voluntários;. elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher,
adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica;
preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte
médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de
coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração;. estimular a prática profissional interdisciplinar
na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa
cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia
em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e
conservação do equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio,
bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Pneumológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XVII
DA CLÍNICA DERMATOLÓGICA
Art. 52 – À Clínica Dermatológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes portadores de patologias da pele e anexos,
Policlínica/diae de ambulatório, visando um melhor nível de assistência e à adequada média de
permanência dos mesmos na Policlínica/dia; emitir pareceres, quando solicitados por outra
clínica, obedecendo escala médica pré-estabelecida;. coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a
integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenação medica da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços
Policlínica/dia; zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes
Policlínica/dialisados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o
corpo clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica,
inclusive os médicos voluntários;. preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para
efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com
a devida clareza, no que se refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado
registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração;. estimular a
prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta
Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao
consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela
guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; elaborar
manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Dermatológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XVIII
DA CLÍNICA ORTOPÉDICA
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Art. 53 – À Clínica Ortopédica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos pacientes portadores de patologias ortopédicas e traumatológicas, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia; zelar para que
as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/dialisados e que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;.
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Ortopédica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XIX
DA CLÍNICA ENDOCRINOLÓGICA
Art. 54 – À Clínica endocrinológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes portadores de patologias endócrinas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
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atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica endocrinológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XX
DA CLÍNICA CARDIOLÓGICA
Art. 55 – À Clínica Cardiológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes portadores de patologias cardíacas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Cardiológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXI
DA CLÍNICA GASTROENTEROLÓGICA
Art. 56 – À Clínica Gastroenterológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes portadores de patologias gástricas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
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atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Gastroenterológica serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXII
DA CLÍNICA HEMATOLÓGICA
Art. 57 – À Clínica hematológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes portadores de patologias hematológicas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica hematológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXVIII
DA CLÍNICA MASTOLÓGICA
Art. 58 – À Clínica mastológica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos pacientes portadores de patologias de mama e, sejam Policlínica/diaou de
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ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a clínica, visando o
melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na
Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica mastológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXIX
DA CLÍNICA PEDIÁTRICA
Art. 59 – À Clínica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos
cuidados aos Pediátrica pacientes portadores de patologias pediátricas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
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equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Pediátrica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXX
DA CLÍNICA OBSTÈTRICA (pré-natal/alto risco)
Art. 60 – À Clínica obstétrica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos Pediátrica pacientes portadores de patologias obstétricas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica obstétrica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXI
DA CLÍNICA REUMATOLÓGICA
Art. 61 – À Clínica Reumatológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos Pediátrica pacientes portadores de patologias
reumatológicas e, sejam Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde
que transferidos para a clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de
permanência dos mesmos na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra
clínica, obedecendo escala médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a
integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenação medica da Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços
Policlínica/dia;. zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes
Policlínica/diae que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo
clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 260

Proposta Policlínica Regional - Posse

os médicos voluntários;. elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica;
preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa
científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se
refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua
área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional
interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia;
promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado
sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar manual de
normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Reumatológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXII
DA CLÍNICA ANESTESIOLÓGICA
Art.62 – À Clínica Anestesiológica compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos Pediátrica pacientes portadores de patologias de dor crônica
e, sejam Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos
para a clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica,
obedecendo escala médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a
integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenação medica da Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços
Policlínica/dia;. zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes
Policlínica/diae que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo
clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive
os médicos voluntários; elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica;
preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa
científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se
refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua
área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional
interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia;
promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado
sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar manual de
normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Anestesiológica e para dor crônica serão
disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXIV
DA CLÍNICA MÉDICA DA FAMILA
Art. 63 – À Clínica Médica da Família compete: coordenar, controlar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos clínicos pacientes portadores de patologias clinica medica e,
sejam Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 261

Proposta Policlínica Regional - Posse

para a clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica,
obedecendo escala médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades pertinentes à área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a
integralidade da mesma; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a
Coordenação medica da Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços
Policlínica/dia;. zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes
Policlínica/diae que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo
clínico; elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive
os médicos voluntários; elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica;
preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa
científica; preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se
refere à parte médica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua
área, quando determinado ou autorizado pela Administração; estimular a prática profissional
interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia;
promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado
sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar manual de
normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades da Clínica Médica da Família serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXV
DA CLÍNICA NEFROLÓGICA
Art. 64 – À Clínica Nefrológica compete: coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento
dos cuidados aos clínicos pacientes portadores de patologias nefrológicas e, sejam
Policlínica/diaou de ambulatório, e até mesmo os de urgência, desde que transferidos para a
clínica, visando o melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos
na Policlínica/dia/dia;. emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala
médica pré-estabelecida; coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à
área médica, visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; fazer
registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Coordenação medica da
Policlínica/dia/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços Policlínica/dia;. zelar para
que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes Policlínica/diae que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; elaborar escala de
atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica, inclusive os médicos voluntários;
elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; preencher todos os
itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se refere à parte médica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínica/dia; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
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Parágrafo Único – As atividades da clínica Nefrológica serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXVI
DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Art. 65 – Ao Serviço de Diagnóstico por Imagem compete: supervisionar, controlar e
avaliar o desenvolvimento das atividades do Serviço, visando uma melhor qualidade dos exames
de diagnóstico por imagem realizados; observar rigorosamente as normas de proteção contra
as radiações; integrar-se com os profissionais da medicina para a elucidação eficiente dos
diagnósticos; estabelecer sistema de plantão nas 12 (doze) horas para realização de exames de
urgência do Serviço ambulatorial e de pacientes internados; fazer registro diário dos serviços
prestados; manter contato com a Diretoria Técnico-Assistencial da Policlínica objetivando a
eficiência administrativa dos serviços hospitalares; proporcionar ao SAME, através do adequado
registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração Central;
estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; colaborar na humanização do
atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação; primar pelo
respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas no serviço;
zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;
elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Diagnóstico por Imagem serão
disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXVII
DO LABORATORIO DE ANALISE CLÍNICA (biomédico)
Art. 66 – Ao Laboratório de Análises Clínicas compete: supervisionar, controlar e avaliar o
desenvolvimento das atividades do Laboratório, visando uma melhor qualidade dos exames
complementares realizados; realizar todos os exames de análises clínicas para pacientes
internados/dia e ambulatoriais da Policlínica/dia; integrar-se com os profissionais da medicina
para a elucidação eficiente dos diagnósticos; estabelecer plantão nas 12 (doze) horas para
realização de exames de urgência de pacientes internados e ambulatoriais ; V. fazer registro
diário dos serviços prestados;. manter contato com a coordenação medica e superintendência
técnica da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa cientifica em seu
campo de atuação;. primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as
atividades desenvolvidas no Laboratório; zelar pela guarda, controle, manutenção e
conservação do equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio,
bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Laboratório de Análises Clínicas serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXVIII
DA ENDOSCOPIA
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Art. 67 – O Serviço de Endoscopia compete: supervisionar, controlar e avaliar o
desenvolvimento das atividades do Serviço, visando uma melhor qualidade dos exames
endoscópicos realizados; realizar exames endoscópicos de urgência, ambulatoriais e
hospitalares; integrar-se com os profissionais da medicina para a elucidação eficiente dos
diagnósticos; estabelecer sistema de plantão nas 12 (doze) horas para realização de exames de
urgência do Serviço de Pronto Socorro e de pacientes internados/dia; fazer registro diário dos
serviços prestados;. manter contato com a coordenador medico e superintendência técnica da
Policlínica objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; proporcionar ao
SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins
estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado
pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; colaborar na
humanização do atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa cientifica em seu campo de
atuação;. primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades
desenvolvidas na clínica; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como
mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Endoscopia serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXVIII
DA ANATOMIA PATOLÓGICA
Art. 68 – O Serviço da Anatomia Patológica compete: supervisionar, controlar e avaliar o
desenvolvimento das atividades do Serviço, visando uma melhor qualidade dos exames
anátomo patológicos realizados; realizar exames de cito patologia, patologia cirúrgica e
necropsias, para atendimento da Policlínica, e encaminhá-los aos respectivos serviços em tempo
hábil; integrar-se com os profissionais da medicina para a elucidação eficiente dos diagnósticos;
estabelecer sistema de plantão nas 12 (doze) horas para dar suporte ao Serviço de Verificação
de Óbito; fazer registro diário dos serviços prestados; manter contato com a Diretoria TécnicoAssistencial da Policlínica objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares;.
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração Central; estimular a prática profissional interdisciplinar na
Policlínica; colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; promover pesquisa
cientifica em seu campo de atuação; primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia
em todas as atividades desenvolvidas no Laboratório; zelar pela guarda, controle, manutenção
e conservação do equipamento e material utilizado;. elaborar manual de normas e rotinas
próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Anatomia Patológica serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXIX
DA CARRETA DIAGNÓSTICA
Art. 69 – O Serviço da Carreta diagnóstica compete: Gerenciar o serviço de diagnóstico
clínico/cirúrgico sendo responsável pelo desenvolvimento diário das atividades, atuando como
um agente facilitador entre os diferentes serviços existentes e zelando para que as atribuições
transcorram dentro de uma logística que contribua para um desempenho eficiente e eficaz;
Planejar, organizar, coordenar e promover assistência da equipe do Bloco diagnóstico do
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ambulatório e Policlínica/Dia aos pacientes e discentes; Integrar a equipe de profissionais da
Unidade de Bloco diagnóstico ambulatorial e Policlínica/Dia entre si e, também as outras equipes
multiprofissionais da Policlínica Regional – Unidade de Posse e seus anexos; Efetivar 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; Avaliar e assegurar a implantação e revisão dos POPs e Protocolos relacionados aos
cuidados desenvolvidos na Unidade de Bloco diagnóstico do ambulatório, Central de Materiais
Esterilizados e Policlínica/Dia; Buscar soluções para eventuais ocorrências e/ou alterações nos
setores de trabalho, de acordo com as normas legais; Identificar necessidades e propor ações de
educação permanente das equipes multiprofissionais inerentes a Unidade de Bloco diagnóstico
do ambulatório, Central de Materiais Esterilizados e Policlínica Dia de modo a sempre manter os
profissionais capacitados e aptos à prestação de assistência de qualidade ao paciente de alta
complexidade; 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 as linhas de cuidado, no âmbito da Unidade de Bloco diagnóstico do ambulatório,
Central de Materiais Esterilizados e Policlínica Dia; Definir os processos de trabalho no âmbito da
Unidade de Bloco diagnóstico do ambulatório, Central de Materiais Esterilizados e Policlínica/Dia
de acordo com as exigências institucionais, proporcionando retorno adequado à chefia superior
e a sua equipe; Manter a equipe ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou
informativos; Constituir um elo entre a Unidade de Bloco diagnóstico do ambulatório, Central de
Materiais Esterilizados e Policlínica Dia, a Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, aos serviços
de Atenção à Saúde, Superintendência técnica e Administrativa e Diretoria Geral; Auxiliar na
construção e gerenciamento do centro de custo da Divisão de Apoio Diagnóstico Terapêutico;
Conferir e aprovar as escalas de trabalho, a programação de férias e as solicitações de
afastamentos, conforme normativas legais; Conferir e assinar os Registros de Ponto dos
trabalhadores; Realizar as avaliações de desempenho dos servidores e empregados públicos,
juntamente com os coordenadores, na presença do funcionário, conforme legislação; Manter a
página da Unidade atualizada no sítio eletrônico da Policlínica Regional – Unidade de Posse,
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; Gerenciar a unidade diagnostica sendo responsável pelo desenvolvimento diário das
atividades, atuando como um agente facilitador entre os diferentes serviços existentes e zelando
para que as atribuições transcorram dentro de uma logística que contribua para um desempenho
eficiente e eficaz; Planejar, organizar, coordenar e promover assistência da equipe da Unidade
de diagnósticos aos pacientes e discentes da Policlínica Regional – Unidade de Posse; Integrar a
equipe de profissionais da Unidade de diagnostica e também as outras equipes multiprofissionais
da Policlínica Regional – Unidade de Posse e seus anexos; Efetivar 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; Avaliar e
assegurar a implantação e revisão dos protocolos operacionais padrão relacionados aos cuidados
desenvolvidos na Unidade diagnóstica; Buscar soluções para eventuais ocorrências e/ou
alterações nos setores de trabalho, de acordo com as normas legais; Identificar necessidades e
propor ações de educação permanente das equipes multiprofissionais inerentes a Unidade
diagnostica de modo a sempre manter os profissionais capacitados e aptos à prestação de
assistência de qualidade ao paciente de alta complexidade; Participar das atividades de educação
permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de atenção à saúde; Participar de Grupos de
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Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas determinadas pela Instituição; Acompanhar o
cumprimento das diretrizes relacionadas as linhas de cuidado, no âmbito da Unidade de
diagnóstica; Definir os processos de trabalho no âmbito da Unidade de Diagnóstica de acordo
com as exigências institucionais, proporcionando retorno adequado à chefia superior e a sua
equipe; Manter a equipe ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou
informativos; Constituir um elo entre a Unidade diagnóstica, a Divisão de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico, ao serviço de Atenção à Saúde e a Superintendência Técnica e Administrativa e a
Direção Geral; Auxiliar no gerenciamento do centro de custo da Divisão de Apoio Diagnóstico
Terapêutico; Realizar as avaliações de desempenho dos servidores e empregados públicos,
juntamente com os coordenadores, na presença do funcionário, conforme legislação; Conferir e
aprovar as escalas de trabalho, a programação de férias e as solicitações de afastamentos,
conforme normativas legais; Conferir e assinar os Registros de Ponto dos trabalhadores; Manter
a página da Unidade atualizada no sítio eletrônico da Policlínica Regional – Unidade de Posse,
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. Atribuições específicas devem constar em Regulamento próprio
SUB-SEÇÃO XXXX
DA COORDENAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
Art. 70 – À Coordenação Multidisciplinar compete: planejar, coordenar, estimular,
acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes ambulatoriais, visando um
melhor nível de assistência; prestar assistência ambulatorial nas áreas não médica como:
psicológica, nutricional, fisioterapia, serviço social, odontologia, biomedicina e fonoaudiológica
aos pacientes, através do seu corpo clínico, para efeito de diagnóstico, tratamento, admissãa
Policlínicaar e seguimento após alta/ ou ambulatório ; fazer registro diário dos serviços
prestados; organizar e normatizar o atendimento ambulatorial dos pacientes, articulando-se
com os coordenadores das clínicas;. preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para
efeito de estatística e pesquisa científica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro
de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos coordenar e supervisionar todas
as atividades do Corpo Clínico, examinando solicitações e sugestões, bem como adotar as
providências que julgar necessárias; fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe,
registrando em livro ata as atividades técnicas e administrativas de sua área;. ministrar cursos
de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração;
estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; colaborar na humanização do
atendimento ambulatorial; colaborar na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos na
área da saúde; desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a
pesquisa; defender a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais na
Policlínica, primando pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades
desenvolvidas no serviço;. zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do material
utilizado; manter contato com a Direção do Ambulatório Integrado objetivando a eficiência
administrativa do serviço; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo
atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço Multidisciplinar serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXXI
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DO SERVIÇO SOCIAL
Art. 71 – O Serviço Social compete: realizar estudo sobre as demandas do Serviço Social
no setor saúde; planejar, supervisionar, controlar e avaliar o desenvolvimento das atividades do
serviço social; fazer registro diário dos serviços prestados; defender a observância dos direitos
e deveres dos pacientes e profissionais na Policlínica/dia/dia; democratizar as informações e o
acesso aos serviços de saúde disponíveis na Policlínica/dia e na rede; atuar de forma integrada
com as políticas públicas e a rede assistencial de serviços objetivando atender as necessidades
sociais dos pacientes; promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação e participar dos
programas de saúde desenvolvidos na Policlínica/dia; trabalhar a situação sócio-econômica e
cultural dos pacientes, relacionada ao processo saúde-doença; colaborar na agilização e
racionalização dos leitos Policlínica/dia;. participar de programas de atualização,
aperfeiçoamento profissional, capacitação e desenvolvimento em Serviço Social; estimular a
prática profissional interdisciplinar na Policlínica/dia; colaborar na humanização do atendimenta
Policlínica/dia;. promover a participação do paciente na assistência Policlínica/dia; promover
educação em saúde na Policlínica/dia; manter contato com a coordenação
medica/superintendência técnica da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos
serviços Policlínica/dia; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos; ministrar cursos de pós-graduação na sua área,
quando determinado ou autorizado pela Administração ;. estimular a prática profissional
interdisciplinar na Policlínica/dia; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado; elaborar manuais de normas e rotinas próprios e do direito e
deveres dos usuários, bem como mantê-los atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço Social serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXXII
DA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Art. 72 – À Nutrição e Dietética compete: planejar, coordenar, executar, controlar e
avaliar as ações desenvolvidas através da Supervisão de Produção e Supervisão de Dietética;
realizar o planejamento administrativo do S.N.D., coordenando, controlando e avaliando o
sistema produtivo dos insumos, visando proporcionar aos comensais uma adequada assistência
nutricional, embasada em fundamentos técnico-científicos; fazer registro diário dos serviços
prestados, e apurar custos; colaborar e participar de programas de ensino e pesquisa no campo
da Nutrição;. ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou
autorizado pela Administração; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica;
colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; manter contato com a coordenação
medica/superintendência técnica da Policlínica/dia objetivando a eficiência administrativa dos
serviços hospitalares; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento
e material utilizado; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo
atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Nutrição e Dietética serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
Art. 73. À Supervisão de Produção compete: a) planejar e supervisionar a execução e a
distribuição de cardápios para funcionários e acompanhantes e de dietas para pacientes; b)
providenciar o abastecimento do setor dos insumos necessários à produção das refeições; c)
fazer registro diário dos serviços prestados, e apurar custos; d) supervisionar a higienização das
áreas de estocagem e produção de refeições para garantir a qualidade das mesmas; e) colaborar
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na formação de profissionais na área de saúde, orientando estágios; f) ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração Central; g)
estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; h) colaborar na humanização do
atendimenta Policlínicaar; i) participar de atividades científicas – elaboração e condução de
projetos de pesquisa; j) manter contato com a Supervisão de Dietética e a Coordenação de
Nutrição e Dietética objetivando a eficácia administrativa do serviço; k) zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado.
Art.74. À Supervisão de Dietética compete: a) definir, planejar, analisar, organizar,
supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos pacientes; b) fazer registro
diário dos serviços prestados; c) colaborar na formação de profissionais na área de saúde,
orientando estágios; d) incentivar os pacientes e funcionários para a formação de hábitos
alimentares sadios, promovendo educação alimentar aos mesmos; e) ministrar cursos de pósgraduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração Central; f)
estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; g) colaborar na humanização do
atendimenta Policlínicaar; h) participar de atividades científicas, elaboração e condução de
projetos de pesquisa; i) manter contato com a Supervisão de Produção e a Coordenação de
Nutrição e Dietética objetivando a eficácia administrativa do serviço. j) zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado.
SUBSEÇÃO XXXXIII
DA ODONTOLOGIA
Art. 75 – À Odontologia compete: planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes odontológicos, hospitalizados e de ambulatório,
visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na
Policlínica/DIA; prestar assistência odontológica ambulatorial e de urgência ,clínica e cirúrgica,
aos pacientes ambulatoriais e internados; fazer registro diário dos serviços prestados; zelar para
que as visitas odontológicas sejam feitas diariamente aos pacientes hospitalizados e que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico;. preencher
adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos; supervisionar e controlar o suprimento, a distribuição e o consumo de
materiais odontológicos; coordenar e supervisionar todas as atividades do Corpo Clínico,
examinando solicitações e sugestões, bem como adotar as providências que julgar necessárias;.
fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as atividades técnicas
e administrativas de sua área; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração; colaborar na humanização do atendimento
ambulatorial; colaborar na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da saúde;
desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a pesquisa;. defender
a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais na Policlínica, primando pelo
respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas no serviço;
zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;
manter contato com a Direção do Ambulatório Integrado objetivando a eficiência administrativa
do serviço; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço Odontológico serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXXIV
DA FISIOTERAPIA
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Art. 76 – À Fisioterapia compete: planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar
todas as atividades técnicas e administrativas da área de fisioterapia no Ambulatório Integrado,
Unidades de Internação/DIA, visando um melhor nível de assistência e à adequada média de
permanência dos mesmos na Policlínica/DIA; prestar assistência fisioterápica aos pacientes
ambulatoriais e internados; zelar para que as visitas fisioterápicas sejam feitas diariamente aos
pacientes hospitalizados/DIA e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com
todo o corpo clínico; fazer registro diário dos serviços prestados; preencher adequadamente o
prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica; proporcionar ao SAME,
através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados para fins estatísticos;.
coordenar e supervisionar todas as atividades do Corpo Clínico, examinando solicitações e
sugestões, bem como adotar as providências que julgar necessárias; fazer reuniões periódicas
com toda a sua equipe, registrando em livro ata as atividades técnicas e administrativas de sua
área; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela
Administração ; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica; colaborar na
humanização do atendimento ambulatorial e hospitalar;. promover a interação da equipe de
fisioterapeutas e destas com os demais profissionais da Policlínica; colaborar na formação e
aperfeiçoamento de recursos humanos na área de fisioterapia; desenvolver o espírito de crítica
científica através do estímulo ao estudo e a pesquisa; defender a observância dos direitos e
deveres dos usuários e profissionais na Policlínica, primando pelo respeito ao consagrado
sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas no serviço;. zelar pela guarda,
controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado; manter contato com
a Direção do Ambulatório Integrado objetivando a eficiência administrativa do serviço; elaborar
manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Fisioterapia serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
ART.77. Ao serviço de Fisioterapia Hospitalar/dia e ambulatório compete: a) planejar,
supervisionar, estimular, acompanhar e avaliar todas as atividades técnicas e administrativas da
área de fisioterapia hospitalar/ambulatorial., Unidades de Internação/dia e SPS, visando um
melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na Policlínica/dia;
b) prestar assistência fisioterápica aos pacientes internados; c) zelar para que as visitas
fisioterápicas sejam feitas diariamente aos pacientes hospitalizados e que sejam realizadas
semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico; d) fazer registro diário dos serviços
prestados; e) preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística
e pesquisa científica; f) proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos; g) coordenar e supervisionar todas as
atividades do Corpo Clínico, examinando solicitações e sugestões, bem como adotar as
providências que julgar necessárias; h) ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração Central; i) estimular a prática profissional
interdisciplinar na Policlínica; j) colaborar na humanização do atendimento ambulatorial e
hospitalar; k) colaborar na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de
fisioterapia; l) desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a
pesquisa; m) defender a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais na
Policlínica, primando pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades
desenvolvidas no serviço; n) zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
equipamento e material utilizado; o) manter contato com a Coordenação de Fisioterapia
objetivando a eficiência administrativa do serviço; p) elaborar manual de normas e rotinas
próprio, bem como mantê-lo atualizado.
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Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Fisioterapia Hospitalar/dia serão
disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXXV
DA FONOAUDIOLOGIA
Art. 78 – À Fonoaudiologia compete: planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar
o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes fonoaudiológicos, hospitalizados /dia e de
ambulatório, visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos na Policlínica/DIA; prestar assistência fonoaudiológica ambulatorial e de urgência
,clínica e cirúrgica, aos pacientes ambulatoriais e internados; fazer registro diário dos serviços
prestados; zelar para que as visitas fonoaudiológicas sejam feitas diariamente aos pacientes
hospitalizados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo
clínico;. preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e
pesquisa científica; proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos; supervisionar e controlar o suprimento, a
distribuição e o consumo de materiais fonoaudiológicos ; coordenar e supervisionar todas as
atividades do Corpo Clínico, examinando solicitações e sugestões, bem como adotar as
providências que julgar necessárias;. fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe,
registrando em livro ata as atividades técnicas e administrativas de sua área; ministrar cursos de
pós-graduação na sua área, quando determinado ou autorizado pela Administração; colaborar
na humanização do atendimento ambulatorial; colaborar na formação e aperfeiçoamento de
recursos humanos na área da saúde; desenvolver o espírito de crítica científica através do
estímulo ao estudo e a pesquisa;. defender a observância dos direitos e deveres dos usuários e
profissionais na Policlínica, primando pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em
todas as atividades desenvolvidas no serviço; zelar pela guarda, controle, manutenção e
conservação do equipamento e material utilizado; manter contato com a Direção do
Ambulatório Integrado objetivando a eficiência administrativa do serviço; elaborar manual de
normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço fonoaudiologia serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO XXXXV
DA PSICOLOGIA
Art. 79 – À Psicologia compete: planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento dos cuidados aos pacientes Psicológicos, hospitalizados /dia e de ambulatório,
visando um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos mesmos na
Policlínica/DIA; prestar assistência psicológica ambulatorial e de urgência ,clínica e cirúrgica, aos
pacientes ambulatoriais e internados; fazer registro diário dos serviços prestados; zelar para que
as visitas fonoaudiológicas sejam feitas diariamente aos pacientes hospitalizados e que sejam
realizadas semanalmente reuniões científicas com todo o corpo clínico;. preencher
adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e pesquisa científica;
proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de coletar dados
para fins estatísticos; supervisionar e controlar o suprimento, a distribuição e o consumo de
materiais fonoaudiológicos ; coordenar e supervisionar todas as atividades do Corpo Clínico,
examinando solicitações e sugestões, bem como adotar as providências que julgar necessárias;.
fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as atividades técnicas
e administrativas de sua área; ministrar cursos de pós-graduação na sua área, quando
determinado ou autorizado pela Administração; colaborar na humanização do atendimento
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ambulatorial; colaborar na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da saúde;
desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a pesquisa;. defender
a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais na Policlínica, primando pelo
respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas no serviço;
zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;
manter contato com a Direção do Ambulatório Integrado objetivando a eficiência administrativa
do serviço; elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço psicologia serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SEÇÃO III
DA SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Art. 80 - A Superintendência Administrativa é a estrutura subordinada à Diretoria Geral
da Unidade, destinada a realizar planejamento, promoção, supervisão, coordenação,
controle e avaliação das atividades administrativas, financeiras e de apoio da Policlínica
Regional – Unidade de Posse.
Art. 81 - A Superintendência Administrativa compete: planejar, organizar, coordenar,
supervisionar e controlar as atividades administrativas, assegurando o funcionamento
harmonioso de todas as áreas e serviços integrantes de sua estrutura funcional básica,
em rigorosa obediência às decisões fixadas Conselho Diretor e pelo Conselho de
Administração do INSTITUTO CEM; participar, juntamente com o Diretor Geral, das atividades
de planejamento e execução dos planos e projetos da Policlínica Regional - Unidade Posse;
formular, incrementar, controlar e avaliar as ações e os serviços administrativos,
observando as diretrizes do SUS previstas na Constituição Federal; assistir ao Diretor Geral,
em assuntos administrativos, em particular, nos de natureza econômica e/ou de auditoria
administrativa- financeira; apresentar à Superintendência Executiva do INSTITUTO CEM, os
relatórios de atividades, na periodicidade determinada, para serem encaminhados ao
Conselho de Administração; elaborar a proposta da política salarial e encaminhá-la à
Superintendência Executiva do Instituto CEM; gerir as finanças da Policlínica Regional - Unidade
Posse, movimentar os recursos financeiros colocados à sua disposição, assinando os
documentos atinentes à movimentação dos mesmos, juntamente com o Diretor Geral; propor
ao Diretor Geral a alienação, locação, oneração ou permuta de bens imóveis, assim como
a alienação de bens móveis pertencentes ao patrimônio exclusivo do INSTITUTO CEM;
organizar internamente o funcionamento da área Administrativa e Financeira, conforme a
natureza técnica e a complexidade das atividades; propor à Diretoria Geral o planejamento
estratégico e a programação anual de trabalho, assim como a especificação e a implantação
de sistemas funcionais, gerenciais e administrativos; submeter à aprovação do Diretor Geral
a aquisição de materiais de consumo, bens patrimoniais e a contratação de serviços de
terceiros; propor à Diretoria Geral, ouvido a Gerência de Recursos Humanos, a admissão e
demissão de funcionários; propor à Diretoria Geral, normas e procedimentos para as
atividades administrativas da Policlínica REGIONAL - UNIDADE POSSE; outras atividades
correlatas.
Parágrafo Único – O titular da Superintendência Administrativa, é de livre escolha,
nomeação e dispensa do Superintendente Executivo do INSTITUTO CEM, ouvido o Conselho
de Administração, devendo a sua designação recair, obrigatoriamente, em profissional com
formação de nível superior e, preferencialmente, graduado em Administração de Empresas,
Economia ou Ciências Contábeis; com experiência em Administraçãa Policlínicaar.
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Art. 82 - A Superintendência Administrativa e é Composta de: Coordenação
Administrativa, Coordenação de Operações, Coordenação de Qualidade e Coordenação
Financeira.
SUB-SEÇÃO I
DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 83 - A Coordenação administrativa exerce a atividade de planejamento, execução e
supervisão, das atividades administrativas da unidade Policlínica Regional – Unidade de Posse,
sendo composta pelas áreas de: Rh/DP , Same, Ti, Sac, Compras e Faturamento.
DO SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE/SAC
Art. 84 - Ao serviço de Recepção compete: receber o paciente, representando a
imagem e a proposta de trabalho da instituição, tendo em vista o padrão de qualidade
e os princípios da humanização do SUS; identificar os pacientes e visitantes da unidade,
prestando-lhes as informações necessárias; providenciar os documentos para todos os casos
de internação e alta que ocorram, bem como pelos processos de transferência de pacientes;
obter, diariamente, junto à Diretoria Técnica, o boletim informativo de evolução clínica dos
pacientes internados/dia e em atendimentos ambulatoriais; realizar a internação a partir da
orientação do médico; outras atividades correlatas.
Parágrafo Único - A recepção será ocupada exclusivamente por um profissional
qualificado para o desempenho das atividades.
Art. 85. A Ouvidoria compete: receber, catalogar e tratar as reclamações, críticas e
sugestões; manter a Diretoria Geral e Superintendência Técnica informada acerca das
demandas; atentar para as diretrizes e orientações estabelecidas pela Ouvidoria da Policlínica
Regional – Unidade de Posse em consonância com as diretrizes da ouvidoria do SUS; outras
atividades correlatas.
Parágrafo Único - A ouvidoria será ocupada exclusivamente por um profissional
qualificado para o desempenho das atividades.
DO SERVIÇO DE ARQUIVO MÈDICO E
ESTATÍSTICA/SAME
Art. 86 Ao serviço de arquivo médico e estatística /SAME é responsável pelo
Atendimento, guarda, conservação e organização dos fluxos dos prontuários do paciente em
atendimento da Policlínica/dia e ambulatório na Policlínica Regional – Unidade de Posse.
Art. 87 Ao serviço de arquivo médico e estatística /SAME compete: dirigir, coordenar,
supervisionar e providenciar todas as solicitações emanadas da unidade hospitalar, afeta às
suas obrigações; supervisionar a execução das atividades de armazenamento, distribuição
e arquivamento de documentos referente ao paciente que devam ser guardados no
prontuário; colaborar com as demais coordenações sempre que solicitado; cumprir e fazer
cumprir as normas do Conselho Federal de Medicina em face da guarda, manuseio e sigilo do
prontuário do paciente; controlar o serviço de arquivo médico e estatística, fornecendo os
dados e estatísticas necessárias quando exigidos pelos órgãos de controle e avaliação; outras
atividades correlatas.
Parágrafo Único – A serviço de arquivo médico e estatística /SAME é exercida por
profissional de nível superior, de preferência com título de especialista em administraçãa
Policlínicaar.
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DO SERVIÇO DE COMPRAS
Art. 88 - O serviço de Compras é a estrutura subordinada à Coordenação
Administrativa, encarregada das pesquisas de preço, cadastro de fornecedores, acreditação
de materiais necessários à aquisição de bens e serviços, definindo os critérios de
apresentação e julgamento das propostas, regras de gestão e de negociação de contratos e
implementação de sistemas informatizados de compras, materiais e contratos.
Art. 89 - O serviço de Compras compete: planejar, coordenar, supervisionar e controlar
as atividades ligadas a política de aquisição de bens e serviços; executar o cadastramento de
fornecedores, de acordo com o sistema de informatização; atender as solicitações de compra
de materiais; elaborar quadros demonstrativos das coletas de preços, submetendo-os à
apreciação superior; emitir ordens de compra de acordo com as normas da Instituição; manter
atualizado o arquivo de coleta de preços, para efeito de consultas rápidas; liberar
documentação para formação do processo de pagamento; elaborar relatório de estatísticas de
compras; e outras atividades correlatas.
Parágrafo Único – A Supervisão de Compras é exercida por profissional capacitado
para o exercício da função, de livre escolha do diretoria Geral da Unidade , após aprovação
do conselho administrativo do Instituto CEM, de preferência com título de especialista em
administraçãa Policlínicaar
DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /TI
Art. 90 - Do Serviço de Tecnologia da Informação/TI compete: planejar, programar,
coordenar, avaliar e participar do planejamento, das diretrizes e estratégias referentes ao
sistema de tecnologia da informação da Policlínica Regional – Unidade de Posse; fornece
suporte aos usuários do sistema de informação, seja com relação à “Software” e/ou
“Hardware”; realizar o processamento de todas as informações geradas na Instituição,
referentes aos atendimentos e serviços prestados; coordenar e processar as estatísticas da
unidade , referentes à produtividade e aos índices alcançados; outras atividades correlatas.
Parágrafo Único – O serviço de Tecnologia da Informação/TI é exercido,
exclusivamente, por profissional graduado em Ciência da Computação ou Análise de Sistema,
devidamente habilitado para o exercício da função.
DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS/DP
Art. 91 - O Serviço de Departamento de Pessoal compete: planejar, supervisionar,
executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Unidade de DP; realizar
levantamento das necessidades de pessoal em cada setor da Policlínica/dia e ambulatório;
manter atualizado o Sistema de Domo todas as informações cadastrais e registros de ocorrências
dos servidores da Policlínica; fazer registro diário dos serviços prestados; controlar a concessão
de férias e licenças dos servidores, mediante cronogramas elaborados pelas Coordenações e
Supervisões; controlar e apurar a frequência e o horário de trabalho, para fins de elaboração de
folha de pagamento e verificação do cumprimento da jornada de trabalho; informar ao
Coordenador ou Supervisor imediato o afastamento do servidor por gala, nojo e serviços
obrigatórios por lei; receber e informar, no que lhe competir, todos os requerimentos referentes
ao pessoal lotado na Policlínica/dia e ambulatório; informar regularmente ao setor de DP
notificação de todas as ocorrências da vida funcional dos servidores para fins de elaboração de
folha de pagamento e registro na ficha funcional; elaborar escala de férias e licenças, mediante
informações fornecidas por cada setor, e controlar sua concessão; colaborar na humanização do
atendimenta Policlínicaar; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do
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equipamento e material utilizado; estimular a prática profissional interdisciplinar na Policlínica;
manter contato com a Coordenação Administrativa da superintendência Administrativa
objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; elaborar manual de normas e
rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado.
Art. 92 - À Unidade de Recursos Humanos compete: planejar, supervisionar, executar,
controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Unidade; elaborar o Plano de Capacitação
de Recursos Humanos; promover cursos de treinamento e reciclagem do pessoal conforme as
demandas dos serviços; programar e avaliar os estágios desenvolvidos por área da Policlínica;
desenvolver mecanismos de avaliação de desempenho do pessoal que compõe o quadro da
Policlínica, visando instituir o programa de educação continuada e o aprimoramento dos
serviços; encaminhar os servidores interessados para realização de consultas e exames médicos;
propor e implementar políticas de benefícios sociais; zelar pelo cumprimento das normas de
segurança do trabalho; zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento
e material utilizado; elaborar relatório mensal de suas atividades para apresentação à
Supervisão de Gestão de Pessoas; estimular a prática profissional interdisciplinar na
Policlínica/dia e ambulatório; colaborar na humanização do atendimenta Policlínicaar; manter
contato com a coordenação administrativa objetivando a eficiência administrativa dos serviços
hospitalares e ambulatoriais.
Parágrafo Único – As atividades da serviço de recursos humanos serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
DO SERVIÇO DE FATURAMENTO
Art. 92 - O Serviço de faturamento compete: Organizar, conferir e preservar prontuários;
Controlar e organizar assinaturas e carimbo do corpo médico; Acompanhar regras baseadas em
formulários e indicadores padrão; Verificar a justificativa e a prescrição dos serviços; Evitar,
identificar e analisar glosas e suas causas; Analisar ganhos financeiros (oriundos de planos de
saúde e de pagamento direitos de pacientes);Intermediar aquisição de isenções e recursos
governamentais; Atuar na estratégia operacional da Policlínica/dia e ambulatório; Registrar
dados relacionados ao padrão TISS.
Parágrafo Único – As atividades da serviço de faturamento serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES
Art. 93 - A Coordenação de Operações exerce a atividade de planejamento, execução e
supervisão, das atividades operacionais da unidade Policlínica Regional – Unidade de Posse,
sendo composta pelas áreas do: Nir, Sesmt, Engenharia Clínica, Manutenção Predial, Metas
Contratuais, Limpeza e Serviços Gerais.
DO SERVIÇO DO NUCLEO DE INTERNO DE REGULAÇÃO /NIR
Art. 94 – O Núcleo Interno de Regulação - NIR é de caráter permanente e atua como um
núcleo de formação multiprofissional e multisetorial. Tem por finalidade trabalhar o
gerenciamento de leitos no nível hospitalar/dia de forma centralizada e servir de interface entre
as Unidades de Saúde, as Centrais de Regulação Municipais e Estadual, além de permitir a
organização do fluxo interno, visando otimizar a utilização do leita Policlínicaar/dia.
Art. 95 – Compete ao Núcleo Interno de Regulação - NIR: Fortalecer o processo de
regulação assistencial atuando como interface entre a Central de Regulação Municipal/Estadual
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e Núcleo Interno de Regulação - NIR; Qualificar a informação gerencial intra-hospitalar e
fornecer diariamente a situação dos leitos hospitalares sob regulação para a Central de
Regulação Municipal/Estadual, contribuindo para a redução do tempo de espera para a
internação/dia; Participar da construção dos protocolos assistenciais para fins da regulação de
leitos; Atuar em consonância com os serviços ofertados pela Policlínica através do instrumento
formal de contratualização; Elaborar relatórios mensais contendo os indicadores gerenciais de
movimentação de leitos e correlatos, para que estes sejam discutidos em instância colegiada da
instituição; Divulgar as deliberações à Comunidade Hospitalar por meio de boletins eletrônicos
ou impressos.
Parágrafo Único – As atividades da serviço do NIR serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas.
DO SESMT
Art. 96 - O SESMT é a estrutura responsável pelos serviços especiais, medicina do
Trabalho além de monitorar a utilização e implementação da NR32, e a ele compete: Aplicar
os conhecimentos de Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho ao ambiente de
trabalho e a todos os seus componentes, inclusive, máquinas e equipamentos de modo a
reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador; Determinar, quando
esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco se este persistir, mesmo
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de equipamentos de proteção individual – EPI, de
acordo com o que determina a NR-6, desde que a concentração, a intensidade ou a
característica do agente assim o exija; Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na
implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, no que lhe competir;
Responsabilizar-se, tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nos
NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos; Manter
permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações,
além de apoio, treinamento, e atendimento conforme dispões a NR-5; Promover a realização
de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção
de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas, quanto de
programas de duração permanente; Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes
do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; Analisar e
registrar nos documentos específicos, 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 e as características do agente e as condições dos indivíduos com doença
ocupacional ou acidentado; Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do
trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo relatórios e
mapas preparatórios para envio da avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro ao órgão Regional do MTb;
Manter os registros de acidentes ocupacionais na sede do SESMT ou facilmente alcançáveis a
partir da mesma, sendo de livre escolha da Instituição o método de arquivamento e
recuperação desde que sejam assegurados condições de acesso aos registros e entendimento
de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados
correspondentes aos acidentes de trabalho por um período não inferior a 5 anos; As atividades
dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho são essencialmente de prevenção, embora não seja vedado o
atendimento de emergência, quando se torna necessário. Entretanto, a elaboração de planos
de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 275

Proposta Policlínica Regional - Posse

incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo
de acidente estão incluídos em suas atividades.
Parágrafo Único – O SESMT é composto, segundo a legislação, por Técnicos em
Segurança do Trabalho, Engenheiros do Trabalho, Enfermeiros do Trabalho e Médicos do
Trabalho.
DA ENGENHARIA CLÍNICA
Art. 97 - Ao Serviço de Engenharia Clínica Compete: organizar, aprimorar, otimizar e
padronizar as atividades e rotinas do Setor de Engenharia Clínica, tendo como foco principal a
possibilidade de implementar a política de gestão tecnológica e de assessorar a ampliação e
qualificação, incorporação e uso das novas tecnologias no parque tecnológico da Policlínica
Regional – Unidade de Posse.
Art. 98 - Constituem produtos e serviços do Setor de Engenharia Clínica: I - gestão das
tecnologias utilizadas nas atividades produtivas de procedimentos ligados à assistência ao
paciente, estabelecendo as estratégias de gestão da vida útil dessas tecnologias incorporadas
através de rotinas de manutenções preventivas e corretivas; II – análise de várias opções de
escolha de tecnologias existentes no mercado, definindo as especificações técnicas detalhadas
dos equipamentos para aquisição.
Art. 99 - O Setor de Engenharia Clínica deve exercer o seu papel organizacional com o
suporte das seguintes competências técnicas: coordenação do processo de articulação para o
planejamento, logística e manutenção de equipamentos médicos da Policlínica;
estabelecimento de normas técnicas e delegar poderes, no âmbito de suas competências;
otimização dos processos de definição e aquisição de insumos, em articulação com a Central de
Equipamentos Médicos da Policlínica; contribuição com a Divisão de Logística e Infraestrutura,
na formulação e implementação da política de recursos humanos da Policlínica, com ênfase na
área da engenharia clínica; contribuição com o processo de monitoramento e avaliação da
Policlínica Regional – Unidade de Posse.
Parágrafo Único – O Engenharia Clínica é exercida, preferencialmente, por profissional
graduado Engenharia ou arquitetura, devidamente habilitado para o exercício da função.
DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Art.100 – O Serviço de Manutenção Predial é a estrutura subordinada à coordenação
de Administrativa, responsável pela execução de reparos, melhorias e adaptações das áreas
físicas e equipamentos da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
Art. 101 - O Serviço de Manutenção Predial compete: planejar, coordenar, supervisionar
e controlar as ações inerentes à prevenção, correção e manutenção do acervo patrimonial;
promover a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis pertencentes à Instituição,
bem como de suas instalações; fiscalizar a execução dos serviços contratados; requerer os
seguros de bens imóveis, móveis, equipamentos, bem como, das mercadorias, e outros bens,
quando em trânsito; responder pela guarda, manutenção e atualização das plantas físicas,
elétricas e hidráulicas da Policlínica Regional – Unidade de Posse; outras atividades correlatas.
Parágrafo Único – O Serviço de Manutenção Predial é exercida, preferencialmente, por
profissional graduado em Arquitetura, Engenharia ou Hotelaria, devidamente habilitado
para o exercício da função.
DAS METAS CONTRATUAIS
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Art.102 – O Serviço de Metas Contratuais é a estrutura subordinada à coordenação de
operações, responsável pela execução de avaliação e controle; melhorias e adaptações das
metas contratuais da Policlínica Regional – Unidade de Posse/SES e o Instituto CEM.
Art.103 - O Serviço de Metas Contratuais tem por finalidade a: verificação objetiva da
execução das ações e serviços previstos no contrato de gestão. responsável(is) pelo
acompanhamento “ in loco” da execução das ações e serviços previstos no objeto do Contrato
de Gestão correspondente as metas com as seguintes finalidades: Execução de procedimentos
e ações de verificação objetiva da execução das ações e serviços previstos, identificando o
alcance das metas segundo parâmetros e diretrizes pré-estabelecidas com a emissão de
relatórios padronizados; Avaliar o progresso na execução dos serviços, identificando eventuais
desvios dos objetivos contratuais e indicando medidas para sua correção e adequação junto a
toda a equipe responsável pela condução e execução das metas estabelecidas em contrato junto
a SES/GO.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Metas Contratuais serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
DA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS
Art.104 – O Serviço de limpeza e Serviços Gerais é a estrutura subordinada à
coordenação de operações, responsável pela execução de avaliação e controle; melhorias e
adaptações das limpeza e Serviços Gerais da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
Art.105 - O Serviço de limpeza e Serviços Gerais tem por finalidade de: Promover a
cultura de hospitalidade e apoiar programas de humanização na unidade, fundamentados nos
princípios de equidade, acessibilidade, integralidade; fiscalizar os contratos terceirizados
vinculados a Policlínica Regional – Unidade de Posse; garantir que os serviços hospitalares e
ambulatoriais de higienização e limpeza, gestão de resíduos, produção de alimentação e
nutrição, processamento de roupas, dedetização, portaria e segurança patrimonial favoreçam a
experiência do usuário com vistas aos preceitos que regem o Sistema Único de Saúde (SUS);
planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de higienização e limpeza, gestão de resíduos,
produção de alimentação e nutrição, processamento de roupas, dedetização, portaria e
segurança patrimonial que compõem a unidade; subsidiar tecnicamente o processo de
elaboração dos Termos de Referência (TR) dos serviços, considerando o perfil assistencial da
instituição; avaliar as demandas das unidades/setores e propor soluções eficazes e efetivas para
os serviços hospitalares de higienização e limpeza, gestão de resíduos, produção de alimentação
e nutrição, processamento de roupas, portaria e segurança patrimonial que compõem a
unidade; garantir interface com a superintendência, gerências, divisões, setores e unidades
operacionais da unidade com autonomia para tomada de decisões pertinentes; garantir
interface dos serviços da hotelaria (limpeza e serviços gerais ) com o ensino, a pesquisa e a
extensão, com vistas a modelos de excelência para hotelaria hospitalar; gerenciar os processos
de nutrição, lavanderia, portaria, segurança patrimonial, higienização e resíduos e dedetização;
subsidiar tecnicamente a elaboração das rotinas e procedimentos operacionais, aprimorando as
interfaces entre os serviços que integram a unidade; viabilizar, através de sistema
informatizado, o agendamento de ambulância para o transporte de pacientes internados que
necessitam de realizar atendimento/exames em outras instituições do SUS no Município e ou
Estado; fiscalizar/supervisionar o funcionamento da área coletiva dos vestiários dos
trabalhadores; monitorar a prestação de serviços das empresas terceirizadas, através de visitas
periódicas dos funcionários “hoteleiros”, escalados para as respectivas unidades assistenciais e
ambulatoriais; viabilizar sistema informatizado para atender as demandas das unidades, quanto
aos serviços prestados pela unidade; fornece indicadores mensais relacionados ao serviços
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prestados; realizar, em conjunto como a Ouvidoria, a pesquisa de satisfação aos clientes
internados na Policlínica Regional – Unidade de Posse ; viabilizar, através de sistema
informatizado, o acesso ao agendamento de salas de reuniões/atividades acadêmicas; executar
outras atribuições determinadas pela Coordenação de Operações, compatíveis com as
atribuições do Setor.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Metas Contratuais serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas.
SUB-SEÇÃO III
DA COORDENAÇÃO DE QUALIDADE
Art. 106 - A Coordenação Qualidade é entendida "como um processo
dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade permanente de identificação de falhas nas
rotinas e procedimentos, que devem ser periodicamente revisados, atualizados e difundidos,
com participação da alta administração da Policlínica/dia até seus funcionários mais básicos”.
Tem por finalidade assessorar a promoção de ações institucionais de melhoria contínua na
gestão dos processos, elevando o padrão dos serviços prestados por meio de indicadores da
qualidade, avaliação da satisfação dos usuários, definição de metodologias e ferramentas da
qualidade e controle dos instrumentos administrativos que compõem a estrutura
organizacional. Exerce a atividade de planejamento, execução e supervisão, das atividades
administrativas da unidade Policlínica Regional – Unidade de Posse, sendo composta pelas áreas
de: Comissões, Comunicação e Relações Institucionais, Núcleo de Epidemiologia, Ouvidoria e,
Núcleo de Ensino e Pesquisa
DAS COMISSÕES
Art. 107 – O Núcleo de Comissões é um órgão de assessoria ligada à coordenação de
qualidade da Policlínica Regional – Unidade de Posse. Possui caráter consultivo, deliberativo,
fiscalizador e educativo, criado para defender os interesses dos sujeitos assistidos na
Policlínica/dia e no ambulatório sua integridade e dignidade e para contribuir no aprimoramento
técnico, administrativo e ético das Comissões Hospitalares permanentes da unidade (CCIH, Ética
Médica e Enfermagem, Farmácia e outras)
Parágrafo Único – As atividades do Núcleo de Comissões serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas de cada comissão instituída na Policlínica
Regional – Unidade de Posse.
DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 108 - O Serviço de Comunicação e Relações Institucionais um órgão de assessoria
ligada à coordenação de qualidade da Policlínica Regional – Unidade de Posse, tem como
objetivo definir fluxos e métodos de comunicação horizontal, vertical e transversal no âmbito
da Unidade, contemplando as vertentes ascendente, descendente e de publicização.

Art. 109 - Comunicação vertical é aquela que percorre o eixo hierárquico de uma
instituição, podendo ocorrer em dois fluxos, ascendente ou descendente. Para fins de
efetivação da comunicação vertical, na Policlínica Regional – Unidade de Posse os
instrumentos adequados são o memorando e as reuniões presenciais.
§ 1.º A trajetória ascendente da comunicação ocorre quando um subordinado unidade ou agente - se comunica com o nível hierárquico mais elevado.
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§ 2.º A comunicação descendente, por sua vez, acontece quando agentes ou
setores hierarquicamente superiores emitem mensagens à estrutura subordinada.
Art.110 - A comunicação horizontal acontece quando os participantes pertencem
ao mesmo nível hierárquico, dentro da instituição e pode-se consubstanciar na forma
de memorando, reunião presencial ou formulário de comunicação interna. A
comunicação oficial entre setores dar-se-á por meio de memorandos e reuniões com
ata.
§ 1.º Conversas informais e uso de tecnologias de informação, como aplicativos de
mensagens instantâneas, não possuem caráter institucional.
§ 2.º No âmbito da Policlínica Regional – Unidade de Posse, em nenhum caso
haverá comunicações com emissor indefinido, sendo vedadas as mensagens anônimas
e/ou apócrifas.
Art. 111. A comunicação interinstitucional compreende os Ofícios destinados a outras
instituições serão remetidos somente pela Diretoria Geral através da secretaria da unidade e as
Superintendências com exceção a Unidade Psicossocial, quanto a ofícios remetidos aos Conselhos
Tutelares.
Parágrafo único. Unidades funcionais que desejem remeter ofício a outra
instituição devem solicitar validação da Divisão à qual estejam subordinadas, exceto a
Unidade Psicossocial, quanto a ofícios remetidos aos Conselhos Tutelares.
Art. 112. A comunicação transversal acontece quando os emissores são definidos
e os destinatários são difusos, consubstanciando-se na forma de notícias institucionais,
cartazes de divulgação, banners, faixas, malas diretas e relações públicas com a
imprensa, a fim de replicar conteúdo a partir da conquista de mídia espontânea.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Comunicação e Relações Institucionais
serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas da Policlínica
Regional – Unidade de Posse.
DO NÚCLEO DE EPEDEMIOLOGIA
Art. 113 – O Núcleo de Epidemiologia é um órgão de assessoria ligada à coordenação de
qualidade da Policlínica Regional – Unidade de Posse, é responsável pelo planejamento e
execução das ações de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância epidemiológica das
doenças de notificação compulsória /ou outros agravos de interesse para a saúde pública. A
vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os
profissionais de saúde sobre doenças/agravos, fatores que a condicionam e medidas de
controle. Além de constituir importante instrumento para subsidiar o planejamento, a
organização, a operacionalização e a normatização de atividades técnicas correlatas no âmbita
Policlínicaar e ambulatorial.

Art. 114 - O Núcleo de Epidemiologia tem as seguintes atribuições : Coleta de
dados através de busca ativa e passiva; Processamento dos dados coletados; Alimentar
o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); Trabalhar em parceria com
serviço de vigilância epidemiológica municipal e estadual; Análise e interpretação dos
dados processados; Recomendação de medidas de prevenção e controle apropriadas;
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Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; Divulgação de informações
pertinentes.
Parágrafo Único – As atividades do Núcleo de Epidemiologia serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
DA OUVIDORIA
Art. 115 - A Ouvidoria da Policlínica/dia e ambulatório da Policlínica Regional – Unidade
de Posse, tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento institucional, atuando como
canal de interlocução com a sociedade, comunidade interna, visando mediar as relações entre
a Administração Pública e o administrado, propondo ações que possam contribuir com a
melhoria da prestação dos serviços.

Art. 116 - A Ouvidoria da Policlínica/dia e ambulatório da Policlínica Regional –
Unidade de Posse tem por missão fortalecer e resgatar as relações humanas, alicerçada
em um comportamento ético, através do cuidado técnico e cientifico, tendo uma gestão
participativa, na valorização do ser humano, com incentivo à cidadania e como visão a
de ser reconhecida como instrumento na defesa do interesse social e na preservação da
Administração Pública como ferramenta de gestão propondo melhoria dos serviços
públicos e atuará no sentindo de garantir a qualidade e a eficiência dos serviços
prestados à sociedade.
Parágrafo Único – As atividades da Ouvidoria serão disciplinadas, de modo complementar,
pelo manual de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
DO NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA
Art. 117 – O Núcleo de Ensino e Pesquisa é um órgão de assessoria ligada à coordenação
de qualidade da Policlínica Regional – Unidade de Posse, tem como competências a:
coordenação de forma articulada com as diversas instâncias da gestão, a implementação de
ações em infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos necessários ao
aprimoramento do complexo como campo de prática do ensino, da pesquisa e inovação
tecnológica e da extensão.

Art 118 - O Núcleo de Ensino e Pesquisa possui as seguintes atribuições: apoio
técnico em métodos e análise de dados necessários para o desenvolvimento de
pesquisas científicas, nas fases do planejamento do estudo, na obtenção dos dados, na
análise e interpretação dos resultados, na elaboração de artigos científicos e envio para
publicação em periódicos, bem como elaboração de relatórios técnicos; apoio técnico
especializado à gestão do conhecimento na unidade; apoio técnico especializado para o
desenvolvimento, consumo e incorporação de evidências científicas entre a
comunidade da unidade; apoio técnico especializado na elaboração de relatórios
técnicos quanto à Avaliação de Tecnologias em Saúde; captação, planejamento,
condução e gerenciamento de ensaios clínicos multicêntricos nacionais e internacionais
em diversas especialidades médicas e multiprofissionais.
Parágrafo Único – As atividades do Núcleo de Ensino e Pesquisa serão disciplinadas, de
modo complementar, pelo manual de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de
Posse.
SUB-SEÇÃO IV
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DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Art. 119 - A Coordenação Financeira está subordinada a superintendência administrativa
e exerce a função de planejamento, execução e supervisão, das atividades financeiras da
unidade Policlínica Regional – Unidade de Posse, sendo composta pelas áreas da: Contabilidade,
Gestão De Custos, Prestação De Contas E Auditoria.
Art. 120 - A Coordenação Financeira exerce a atividade da identificação, a análise e a
correção dos pontos críticos e de possíveis não conformidades que vierem a ocorrer em cada
etapa do processo de trabalho e ainda possibilitará aos gestores uma visão global e ao mesmo
tempo detalhada da estrutura funcional e organizacional, propiciando uma base para a
realização de um planejamento adequado de um programa de capacitação técnica-científica e
humanitária.
DA CONTABILIDADE
Art. 121 – O Serviço de Contabilidade é um órgão de apoio com intuito de organizar,
aprimorar, otimizar e padronizar as atividades e rotinas Organizacionais sob a coordenação do
Setor de Contabilidade, de forma a possibilitar a consecução dos objetivos da Policlínica/dia e
ambulatório da Policlínica Regional – Unidade de Posse, principalmente no que se refere ao
oferecimento de um atendimento rápido, eficaz e de qualidade aos seus usuários e equipes
internas. Este tem como finalidade a facilitação da identificação, a análise e a correção dos
pontos críticos e de possíveis inconformidades que vierem a ocorrer em cada etapa do processo
de trabalho e ainda possibilitará aos gestores uma visão global e ao mesmo tempo detalhada da
estrutura funcional e organizacional, propiciando a realização de um planejamento adequado
de programas de capacitação técnico-científica e humanitária.
Art. 122 - Constituem produtos do setor de contabilidade: demonstrações contábeis;
declarações de Imposto de Renda, de contribuições de tributos federais e Imposto de Renda
Retido na Fonte, referentes aos serviços prestados na Policlínica Regional – Unidade de Posse;
notas contábeis, referentes a inconsistências detectadas pela Contabilidade; fornecimento de
informações contábeis como instrumentos de gestão; pareceres contábeis, referentes a análises
técnicas solicitadas; relatórios contábeis, referentes a informações solicitadas; declaração do
contador para o Relatório de Gestão e processo de Prestação de Contas, quando solicitado pelo
Instituto CEM.
Parágrafo Único – O serviço de contabilidade é exercido, preferencialmente, por
profissional graduado contabilidade/economia, devidamente habilitado para o exercício da
função e suas atribuições serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas
e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
DA GESTÃO DE CUSTOS
Art. 123 – O Serviço da Gestão de Custos é um órgão de apoio da Coordenação Financeira
com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar as atividades e rotinas
Organizacionais de custas, de forma a possibilitar a consecução dos objetivos da Policlínica/dia
e ambulatório da Policlínica Regional – Unidade de Posse na real oferta de serviços de qualidade
com a melhor economicidade.
Art. 124 - O Serviço da Gestão de Custos atuará nas seguintes vertentes: 1. Orçamenta
Policlínicaar que é um dispositivo valioso para estabelecer metas e acompanhar o desempenho
e os resultados estabelecendo uma ferramenta eficaz para a mensuração do desempenho e o
alcance dos objetivos estabelecidos e, que, também faz parte da estratégia de administração e
controle de custos necessários à manutenção da sustentabilidade da organização. 2.
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Planejamento e Controle tem por atribuições a: Detenção do orçamento previsto para um
determinado período e projetação dos passos e atividades necessários à sua efetivação prática;
Delinear estratégias, pontos de controle, e parâmetros de trabalho é, basicamente, trabalhar
para a consumação do que foi estabelecido no orçamento; realizar o controle das atividades
previstas, mantendo a rédea sobre a execução e garantindo que desvios sejam corrigidos a
tempo de manter os resultados de acordo com o orçamento previsto. 3. Investimento em
integração e assertividade de informações visando: Alimentar e utilizar diretamente as
ferramentas de gestão e suporte; Realizar a gestão da qualidade de todos os serviços prestados
e atividades realizadas em todos os âmbitos; Administrar a estrutura hospitalar e os bens
patrimoniais; Gerir suprimentos e prestar apoio logístico aos centros operacionais; Lidar com
normatização, regulamentos e demais burocracias, tais como estatutos, regulamentos,
regimentos etc.; Fazer controle de processos e gestão de pacientes como “clientes” da base
hospitalar; Manter o controle de recursos humanos tanto para corpo clínico, área administrativa
e centros de estudos; Preocupar-se com aparatos, normas e procedimentos para prevenção de
epidemias e infecções hospitalares.
Parágrafo Único – O Serviço da Gestão de Custos é exercida, preferencialmente, por
profissional graduado administração/contabilidade/economia, devidamente habilitado para o
exercício da função e suas atribuições serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual
de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 125 – O Serviço de Prestação de Contas é um órgão de apoio da Coordenação
Financeira com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar as atividades e rotinas
Organizacionais de contas, de forma a possibilitar a consecução dos objetivos da Policlínica/dia
e ambulatório da Policlínica Regional – Unidade de Posse, Este tem como finalidade a facilitação
da identificação, a análise e a correção dos pontos críticos e de possíveis inconformidades que
vierem a ocorrer em cada etapa do processo de trabalho e ainda possibilitará aos gestores uma
visão global e ao mesmo tempo detalhada da estrutura funcional e organizacional, propiciando
a realização de um planejamento adequado de programas de capacitação técnico-científica e
humanitária.
Parágrafo Único – O Serviço da Prestação de Contas é exercida, preferencialmente, por
profissional graduado administração/contabilidade/economia, devidamente habilitado para o
exercício da função e suas atribuições serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual
de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse
DA AUDITORIA
Art. 126 – O Serviço de Auditoria é um órgão de apoio da Coordenação Financeira com
intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar as atividades e rotinas organizacionais dos
prontuários de forma a possibilitar a consecução dos objetivos da Policlínica/dia e ambulatório
da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
Art. 127. O Serviço de Auditoria da Policlínica Regional – Unidade de Posse compreende
os serviços de análise administrativa e auditorias no prontuário dos pacientes e possui as
seguintes atribuições: Realizar análise administrativa no prontuário dos pacientes e devolução
de prontuários inconformes aos setores de origem para adequação das não conformidades
identificadas; Realizar auditorias de enfermagem no prontuário dos pacientes e devolução de
prontuários inconformes aos setores de origem para adequação das não conformidades
identificadas; Verificar a compatibilidade entre os procedimentos realizados e a cobrança dos
itens constantes das contas hospitalares; Realizar procedimentos de solicitação de autorização
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de prorrogação, materiais e medicamentos de alto custo às operadoras de planos de saúde;.
Atuar de forma educativa nas equipes assistenciais contribuindo, com seus conhecimentos, para
a obtenção de resultados financeiros positivos, evitando a ocorrência de glosas, e preservando
relações éticas entre o contratado e o contratante;. Subsidiar ações para a melhoria contínua da
documentação nos prontuários dos pacientes, diminuindo as não conformidades entre o
registro da assistência prestada e os itens cobrados na conta hospitalar evitando o
comprometimento do faturamento assistencial; Atualizar constantemente os conhecimentos
quanto às mudanças na prática assistencial, sejam elas relativas a medicamentos ou materiais,
para que possa abordar os erros/falhas de registros com propriedade e, também, orientar os
colaboradores quanto aos problemas/deficiências encontrados, apontando alternativas
corretivas e/ou preventivas.
Parágrafo Único – As atividades do Serviço de Auditoria serão disciplinadas, de modo
complementar, pelo manual de normas e rotinas da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 128 - Os direitos e deveres dos empregados são regidos pela legislação específica
em vigor e pelos códigos de Ética Profissional.
Art. 129 - O uso de qualquer impresso com timbre é exclusivo do pessoal da Policlínica
Regional - Unidade de Posse, no exercício das suas atividades, devendo a correspondência
externa ser assinada pelos responsáveis, isoladamente ou em conjunto quando for o caso.
Art. 130 - Nenhum impresso poderá ser confeccionado sem a autorização do Diretor
Geral.
Art. 131 - Todo documento relativo a pagamento deve ser aferido e visado pela
superintendência Administrativa sendo os cheques assinados pelo Diretoria Geral do Instituto
CEM.
Art. 132 - Na impossibilidade ou ausência do Diretor Geral, este será representado
pelo superintendente administrativo.
Art. 133 -Todo material permanente existente é tombado, assim como todas as
aquisições ou doações de bens permanentes, devendo qualquer alteração de baixa ou
transferência de uma unidade para outra deve ser anotada na ficha patrimonial.
Art. 134 - A transferência de material tombado de uma unidade para outra só poderá
ser efetuada mediante prévia autorização do Superintendente Administrativo da Policlínica
Regional – Unidade de Posse.
Art. 135 - É vedada a comercialização de produtos de qualquer natureza ou origem
nas áreas internas e externas, seja por empregados, pacientes, familiares ou terceiros.
Somente os bazares beneficentes devidamente autorizados pelo Diretor Geral da Policlínica
Regional – Unidade de Posse. podem comercializar produtos, cuja receita reverte para a
assistência à pacientes carentes.
Art. 136 - Este Regimento Interno só poderá ser alterado, em parte ou no todo, por
deliberação do Conselho de Administração, representado por no mínimo 2/3 dos seus
membros.
Art. 137 - O presente Regimento entra em vigor na data em que for aprovado pela
Diretoria Geral , “ad referendum” do Conselho de Administração e autorizados pelo Diretor
Geral da Policlínica Regional – Unidade de Posse.
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Art. 138 - Este Regimento Interno só poderá ser alterado, em parte ou no todo, por
deliberação do Conselho de Administração, representado por no mínimo 2/3 dos seus
membros.
Art. 139 - O presente Regimento entra em vigor na data em que for aprovado pela
Diretoria Geral, “ad referendum” do Conselho de Administração.
autorizados pelo Diretor Geral da Policlínica Regional – Unidade de Posse. podem
comercializar produtos, cuja receita reverte para a assistência à pacientes carentes.
Art. 138 - Este Regimento Interno só poderá ser alterado, em parte ou no todo, por
deliberação do Conselho de Administração, representado por no mínimo 2/3 dos seus
membros.
Art. 139 - O presente Regimento entra em vigor na data em que for aprovado pela
Diretoria Geral , “ad referendum” do Conselho de Administração.
4.2.2.1

Regulamento Interno Adminsitração de Pessoal

CAPÍTULO I
FINALIDADE
Art. 1º - O presente regulamento tem por objetivo apresentar os critérios administrativos
para serem utilizados nos processos de administração de pessoal no desempenho de suas
funções, com recursos financeiros provenientes do contrato firmado para operacionalização
Departamento de Pessoal e execução de atividades e serviços de saúde na unidade – POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, relacionados aos colaboradores do Instituto-CEM e dispor sobre
os procedimentos quanto:
Registro de Empregados;
Promoção ou Reenquadramento de Colaboradores;
Desligamento De Colaborador;
Emissão/Aplicação De Advertências E Suspensões;
Férias;
Folha de Pagamento;
Controle Salário Família;
13º Salário;
Atualização Do Seguro De Vida Em Grupo/Assistência Funeral;
Atualização Dos Demonstrativos Para a Empresa De Medicina Do Trabalho;
Solicitação/Repasse Do Vale Transporte;
Solicitação de Vale Refeição;
Atualização Salarial;
Atestados Médicos;
Faltas Justificadas;
Controle E Preenchimento De Documentos Para Licenças Médicas;
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Escala de Trabalho / Quadro de Horário;
Relação de Aniversariantes;
Encargos / Fundo Rescisório / Demonstrativo Dos Custos;
Controle de Frequência – Registro de Ponto dos Colaboradores;
Quadro de Horário de Trabalho.
Transferência de Colaboradores e,
Rais.
CAPÍTULO II
REGISTRO DE EMPREGADOS
Art. 2º - Passadas as etapas relativas ao Processo Seletivo, o qual é realizado pela
Superintendência da qualidade e DP de Recursos Humanos, os colaboradores são encaminhados
ao Departamento de Pessoal, para dar prosseguimento à contratação, com a seguinte forma:
I - Os documentos abaixo relacionados são recebidos e é preenchida a Ficha de Lotação, a
qual deverá ser entregue ao Departamento de Recursos Humanos da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE com os seguintes documentos:
Documentos originais:
• CTPS – Carteira de Trabalho
• Exame Admissional
• Laudo Médico de Especialista (no caso de Portador de Deficiência)
• Ficha de Cadastro de Profissionais
• Foto 3x4 recente
• Documentos relativos ao processo de seleção
Documentos em fotocopias:
Carteira de Identidade, CPF, PIS, Título de Eleitor, Comprovante de Votação na última
eleição e Comprovante de Endereço (recente)
Certificado de Reservista (para empregados do sexo masculino)
Certidão de Casamento (caso haja)
Cartão de Vacina
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se menor de 7 anos, adicionar
cópia do cartão de vacinação/se maior de 7 anos adicionar declaração de frequência escolar)
Comprovante de escolaridade (com o original para conferência)
Comprovação de registro profissional no Conselho da categoria (quando for o caso)
Certidão de quitação de anuidade do Conselho da categoria (quando for o caso)
Comprovação de experiência na área pretendida para atuar (Cópia das páginas da CTPS
que contém foto, dados pessoais e as páginas de registro profissional e/ou declaração ou certidão
de tempo de serviço, em papel timbrado expedido pela área de Recursos Humanos do respectivo
órgão)
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Documento que comprove dados da conta bancária (exemplo: cópia do cabeçalho de
extrato, cópia do cartão da conta, etc).
II- Os novos colaboradores serão cadastrados em sistema de computador próprio e,
posteriormente, será realizada a anotação na CTPS e preenchido do Livro de Registro, nas quais
serão colhidas as assinaturas dos Coordenadores e colaboradores.
III - As cópias dos documentos pessoais, bem como os relativos à contratação serão
arquivadas em pastas suspensas individuais.
IV – O Departamento de Pessoal solicitará à ... agencia bancária.. a abertura de conta
salário enviando os dados dos colaboradores através de e-mail, utilizando planilha disponibilizada
pelo banco. Após a abertura das contas, os números serão enviados à Superintendência
Administrativa e Financeira, sob os cuidados do DP da unidade POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE.
V - O Departamento de Pessoal deverá acompanhar os vencimentos do Contrato de
Experiência e Prorrogação e, 10 (dez) dias antes do vencimento dos primeiros 45 (quarenta e
cinco) dias, enviar CI – Circular Interna solicitando prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco)
dias ou finalização da referida contratação. Também, no prazo de 10 (dez) dias antes do
vencimento da prorrogação, deverá enviar CI – Circular Interna solicitando a avaliação do
colaborador, em formulário próprio, para efetivação ou desligamento do mesmo no término do
período de experiência.
Art. 3º - Periodicamente o Departamento de Pessoal, deverá encaminhar colaboradores
para realizarem o exame periódico junto à empresa de Medicina do Trabalho contratada pelo
Instituto CEM.
CAPÍTULO III
ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO DE COLABORADORES
Art. 4º - Após detectada a demanda pelo enquadramento e ou promoção de
colaboradores, o setor interessado deverá elaborar uma CI justificando os fatos, momento em
que será aberto processo administrativo próprio e a Departamento de Pessoal – DP consultada
sobre o preenchimento dos requisitos. Os critérios de enquadramento e ou promoção se darão
por competência técnica, perfil, experiência, esforço e compromisso do candidato para com as
atividades desta Instituição e, caso a superintendência Geral delibere favoravelmente à respeito,
será baixada Portaria própria e promovidos os trâmites subsequentes, quais sejam: realização do
exame de mudança de função, anotação na CTPS e no Livro de Registro, bem como a alteração
do cadastro no sistema de eletrônico.
CAPÍTULO IV
DESLIGAMENTO DE COLABORADOR
Art. 5º - A admissão poderá ocorrer conforme os motivos abaixo descritos:
I - À pedido do setor responsável no período do contrato de experiência;
II - À pedido do setor responsável fora do período do contrato de experiência, com ou sem
o cumprimento do aviso prévio;
III - À pedido do Colaborador no período do contrato de experiência;
IV - À pedido do Colaborador fora do período de experiência, com ou sem o comprimento
do aviso prévio;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 286

Proposta Policlínica Regional - Posse

Parágrafo Primeiro - Rotina para o item I:
1. Após a avaliação do colaborador no primeiro ou no segundo período de experiência,
conforme solicitação do Departamento Pessoal-DP, o setor responsável solicitará, 15 (quinze)
dias antes do término do respectivo contrato de experiência, à Superintendência Geral e DP a
demissão do colaborador, através de CI;
2. A Superintendência Geral e DP solicitará deliberação da Superintendência Geral, que
após encaminhará a solicitação o Departamento de Pessoal;
3. O DP calculará as verbas rescisórias e emitirá o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho - TRCT que deverá ser encaminhado à Superintendência Geral para colher assinatura.
Paralelamente, o DP solicitará a abertura de processo comunicando a demissão à
Superintendência Geral e DP e solicitará o pagamento das verbas rescisórias, informando as datas
em que deverão ser quitadas. O processo deverá conter a CI que solicitou o desligamento,
devendo nela constar o resumo com os valores a serem repassados e GRRF para recolhimento do
FGTS;
3.1. No caso do colaborador ser desligado antes do término do contrato, deverá ser
recolhido através da GRRF, além do FGTS, a multa rescisória;
3.2. Os colaboradores têm direito ao seguro desemprego quando, antes de iniciar o
contrato de experiência, estavam atuando em outra empresa ou mesmo recebendo o benefício;
4. Até o último dia do período de experiência, o DP comunicará o colaborador da demissão,
bem como da data, horário e local em que será realizada a homologação da rescisão do contrato
de trabalho, momento em que deverá recolher o colete e crachá do funcionário demitido e
solicitar que compareça ao acerto rescisório munido de sua CTPS;
5. A rescisão será homologada até o dia seguinte ao último dia de experiência, ocasião em
que o colaborador deverá apresentar a CTPS para as devidas anotações. Caso o colaborador seja
desligado antes do término do contrato de experiência, a homologação deverá acontecer até 10
(dez) dias após a data do comunicado e este terá direito ao recebimento de indenização no valor
correspondente à metade dos dias que faltam para o término do contrato, tendo como base de
cálculo a remuneração usada na rescisão;
6. O colaborador terá direito ao saque do FGTS. No momento da assinatura do TRCT, o ele
receberá o Comunicado de Movimentação do Empregado para que possa sacar os valores
depositados. O referido comunicado é emitido no site da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo Segundo - Rotina para o item II:
1. O Setor responsável solicitará à Superintendência Geral e DP a demissão do colaborador,
através de CI;
2. A Superintendência Geral e DP, após análise, solicitará deliberação da Superintendência
Geral, que após encaminhará a solicitação ao Departamento de Pessoal - DP;
3. O DP emitirá o aviso prévio e colherá assinatura do Coordenador AdministrativoFinanceiro;
4. O DP comunica o colaborador da demissão, bem como da data e horário em que será
realizada a homologação da rescisão do contrato de trabalho, colhe a assinatura do mesmo no
aviso prévio e entrega uma via juntamente com o encaminhamento para realização exame
demissional e recolhe o colete e crachá. O colaborador deverá apresentar o Atestado de Saúde
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Ocupacional – ASO até dois dias antes da data da homologação da rescisão, juntamente com a
CTPS;
5. O departamento de Pessoal calculará as verbas rescisórias e emitirá o Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho que será encaminhado à superintendência Geral, juntamente com a
CTPS e o formulário do Seguro Desemprego para colher assinaturas;
5.1. Paralelamente, o DP solicitará a abertura de processo comunicando a demissão à
Superintendência Geral e DP e solicitará o pagamento das verbas rescisórias, informando
as datas em que deverão ser quitadas. O processo deverá conter o aviso prévio, resumo com os
valores a serem repassados e GRRF para recolhimento do FGTS. O valor da GRRF conterá, além
do FGTS do mês, a multa rescisória;
6. A rescisão poderá ser homologada quando o colaborador atuar menos de 1 (um) ano ou
no Sindicato quando o colaborador atuar a mais de 1 (um) ano;
7. Os prazos para homologação da rescisão são os abaixo descritos: a. Sem cumprimento
do aviso prévio – até 10 (dez) dias após a data do comunicado de dispensa; b. Com cumprimento
do aviso prévio – até o dia seguinte ao último dia de trabalho;
8. O colaborador terá direito ao saque do FGTS. No momento da assinatura do TRCT, ele
receberá o Comunicado de Movimentação do Empregado para que possa sacar os valores
depositados. O referido comunicado é emitido no site da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo Terceiro - Rotina para os itens III e IV:
1. O colaborador solicitará seu desligamento no Departamento de Pessoal –DP que emitirá
o aviso e colherá a assinatura do mesmo. DP deverá recolher o colete e crachá do funcionário
nesta ocasião;
2. Após encaminhará o aviso para colher a assinatura da Superintendência Geral. Uma via
do aviso será entregue ao colaborador juntamente com o encaminhamento para realização
exame demissional.
2.1. O colaborador deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO até 2 (dois)
dias antes da data da homologação da rescisão, juntamente com a CTPS.
2.2. Nos casos de pedido de desligamento no período de experiência não é necessária a
realização do exame demissional;
3. A DP calculará as verbas rescisórias e emitirá o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho que será encaminhado à superintendência Geral, juntamente com a CTPS para colher
assinaturas.
3.1. Paralelamente, o DP solicitará a abertura de processo comunicando o pedido de
demissão à superintendência da qualidade e DP e solicitará o pagamento das verbas rescisórias,
informando as datas em que deverão ser quitadas. O processo deverá conter o aviso prévio,
resumo com os valores a serem repassados e GRRF para recolhimento do FGTS nos casos em que
o colaborador solicitar desligamento no término do contrato de experiência. Quando o
desligamento for fora do período do contrato de experiência o FGTS será recolhido na guia
mensal;
4. A rescisão poderá ser homologada quando o colaborador atuar menos de 1 (um) ano ou
no Sindicato quando o colaborador atuar a mais de 1 (um) ano.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 288

Proposta Policlínica Regional - Posse

5. Os prazos para homologação da rescisão são os abaixo descritos: a. No término do
contrato de experiência – até o dia seguinte ao último dia do contrato; b. Sem cumprimento do
aviso prévio – até 10 (dez) dias após a data do comunicado; c. Com cumprimento do aviso prévio
– até o dia seguinte ao último dia do aviso;
5.1. Nos casos em que o colaborador solicitar o desligamento antes do término do contrato
de experiência, os prazos para pagamento da rescisão será o mesmo da alínea “b”;
6. O colaborador terá direito ao saque do FGTS apenas quando solicitar desligamento no
término do contrato de experiência.
Parágrafo Quarto – Rotina para colaboradores que exercem cargos de Superintendências,
Diretorias, Gerencias, Responsáveis Técnicos (RT’S),Coordenação, Assessoria, Chefias e demais
cargos da Administração:
1. Nos casos em que o colaborador exercer Cargo de Superintendências, Diretorias,
Gerencias, Responsáveis Técnicos (RT’S),Coordenação, Assessoria, Chefias e demais cargos da
Administração, a solicitação de desligamento deverá, primeiramente, ser feita ao chefia imediata.
1.1. O Departamento de Pessoal deverá comunicar através de expediente próprio a
solicitação de desligamento à Superintendência da Qualidade e DP para a verificação dos
seguintes aspectos: a. Termo de Guarda e Responsabilidade; b. Pendências em relação às tarefas
e serviços de competência dos mesmos; c. Demais pendências, ressarcimentos em gerais,
existência de sindicâncias, enfim tudo aquilo que possa interferir no processo rescisório.
2. Nos casos em que o colaborador desligado possuir Endereço de Correio Eletrônico (email), o departamento de Pessoal deverá solicitar o cancelamento do mesmo à Superintendência
da Qualidade e DP.
3. O departamento de pessoal deverá também solicitar a revogação das portarias de
nomeação para cargos de confiança e de Gratificação.
4. Caso o colaborador desligado não devolva o uniforme e/ou crachá o valor deverá ser
descontado da rescisão, conforme Termo de Compromisso e Recebimento assinado no momento
do recebimento do item.
5. Para todos os casos o DP informa os valores a serem transferidos da conta do Fundo
Rescisório.
CAPÍTULO V
APLICAÇÃO ADVERTÊNCIAS, SUSPENSÕES e DEMISSÕES.
Art.6° A transgressão de qualquer disposição deste Regulamento ou estatuída na
Consolidação das Leis do Trabalho importa a aplicação criteriosa e justa da penalidade cabível
das seguintes penalidades:
A) Advertência verbal ou escrita;
B) Suspensão
C) Demissão
Parágrafo único - As orientações e advertências verbais serão aplicadas pela chefia
imediata poderão ser aplicadas independentemente de sua ordem de indicação, tendo em vista
a reincidência ou gravidade da falta cometida. As penalidades são aplicadas segundo a gravidade
da transgressão, pelo Departamento De Pessoal com o consentimento da Superintendência
Geral. As respectivas chefias elaboram relatórios escritos e circunstanciados para os casos de
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demissão por justa causa. As advertências escritas e suspensões serão emitidas pelo
departamento de Pessoal, de acordo com o pedido elaborado pela chefia imediata do
colaborador, que aplicará a penalidade e devolverá o documento para arquivo em dossiê.
CAPÍTULO VI
FÉRIAS
Art. 7º - Anualmente, em conjunto com o responsável de cada setor, a Departamento de
Pessoal elaborará o cronograma de férias para o próximo exercício, seguindo os passos descritos
abaixo:
1. O Cronograma é publicado e é disponibilizado no prazo de 10 (dez) dias para que os
colaboradores realizem trocas de período de férias entre si, através de solicitação por escrito que
é encaminhado ao DP.
2. O Departamento de Pessoal analisará as solicitações de troca e as atenderá conforme
legislação vigente
3. O Departamento de Pessoal emitirá o aviso prévio de férias até o dia 25 (vinte e cinco)
de cada mês, conforme cronograma pré-estabelecido e encaminhará à Superintendência Geral e
DP para colher assinatura e, posteriormente, enviará aos postos de trabalho para entrega aos
colaboradores;
4. Até o dia 20 (vinte) de cada mês a Departamento de Pessoal calculará e emitirá o recibo
de férias em 03 (três) vias e solicitará, através de CI, o pagamento aos colaboradores, bem como
informará os valores a serem transferidos da conta do Fundo Rescisório. O processo deverá
conter uma via do aviso prévio de férias e será aberto um processo para cada Contrato de Gestão.
4.1.As férias deverão ser calculadas utilizando-se os vencimentos dos últimos 6 (seis)
meses. 4.2. O pagamento deverá ser efetuado até 2 (dois) dias úteis antes do início das férias.
5. Paralelamente à abertura do Processo, a Departamento de Pessoal solicitará aos
colaboradores a CTPS para anotação;
6. Até o dia do pagamento das férias deverá ser feita a anotação na CTPS e no Livro de
Registro;
7. Após o pagamento, uma via do recibo será entregue ao colaborador. Outra via deverá
ser arquivada no Departamento de Pessoal em pasta própria juntamente com o aviso e, a terceira
via, juntada ao processo de solicitação do pagamento.
8. Nos casos em que o colaborador figurar como executor de contratos o DP deverá
solicitar com antecedência mínima de 20 (vinte) dias a elaboração de Portaria designando o
responsável pelos contratos durante o período de férias do colaborador.
Art. 8º - O colaborador poderá solicitar o abono pecuniário, cujo prazo expira 15 (quinze)
dias antes do término do período aquisitivo.
Parágrafo Primeiro: O pedido deverá ser feito em formulário próprio e será avaliado pelas
Coordenações e poderá ou não ser deferido.
CAPÍTULO VII
FOLHA DE PAGAMENTO
Art. 9º - Mensalmente, o Departamento de Pessoal emitirá a folha de pagamento, seguindo
os passos descritos a abaixo:
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1. A o setor responsável enviará à Departamento de Pessoal o Mapa de Frequência
(Período: Dia 16 (dezesseis) de um mês ao dia 15 (quinze) do mês seguinte) até o dia 16
(dezesseis) de cada mês;
2. o Departamento de Pessoal analisará os Mapas de Frequência, realizando o
levantamento das faltas justificadas e injustificadas, horas não trabalhadas, quantidade de dias
trabalhados para o cálculo do adicional noturno e horas extras para o turno noturno e madrugada
e, também, realizará a conferência dos colaboradores indicados para o pagamento do Prêmio de
Assiduidade;
3. o departamento de Pessoal encaminhará o demonstrativo contendo os nomes dos
colaboradores com direito ao Prêmio de Assiduidade à Superintendência da Geral e DP para
publicação, bem como solicitará o pagamento através de CI, sendo 1 (um) para cada Contrato de
Gestão;
4. Serão realizados os lançamentos de Vale Refeição/Alimentação, Faltas, Horas Não
Trabalhadas, Horas Extras, Adicional Noturno, Contribuições ao Sindicato, Prêmios de
Assiduidade, Vale Transporte, entre outros eventos, em sistema próprio e realizado o cálculo da
folha de pagamento;
5.Após os lançamentos, será realizada a impressão dos resumos mensais, por posto de
trabalho, para a conferência minuciosa dos eventos;
6. Após as correções será realizada a impressão definitiva dos resumos e abertos os
processos para solicitação de pagamento, sendo 1 (um) processo para cada Contrato de Gestão;
7. Os contracheques serão impressos e entregues aos supervisores de cada posto de
trabalho para colher as assinaturas até o último dia útil de cada mês, posto que os pagamentos
serão realizados até esta data. Nos casos dos colaboradores lotados na Administração,
Departamento de Pessoal de Pessoal colhe as assinaturas.
8. Os supervisores devem entregar ao Departamento de Pessoal, até o dia 5 (cinco) de cada
mês, 2 (duas) vias do contracheque devidamente assinadas;
9. o Departamento de Pessoal realizará a conferência dos contracheques. A primeira via
será arquivada em pasta própria no DP e, a segunda via, será organizada para juntar ao processo
de solicitação de pagamento.
10. o Departamento de Pessoal deverá emitir até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês,
declaração de retenção do INSS aos colaboradores que a solicitaram; família, deverão apresentar
cópias dos documentos, conforme descrito abaixo:
a. Os colaboradores com dependentes menores de 7 (sete) anos, deverão apresentar ao
departamento de Pessoal, no mês de novembro de cada ano, cópia da caderneta de vacinação
ou equivalente;
b. Os colaboradores com dependentes com idade entre 7 (sete) e 14 (quatorze) anos,
deverão apresentar ao departamento de Pessoal, nos meses de maio e novembro de cada ano,
cópia do comprovante de frequência escolar;
CAPÍTULO IX
13º SALÁRIO
Art. 10 - Anualmente, a o departamento de Pessoal emitirá a folha de pagamento do 13º
Salário, seguindo os passos descritos a abaixo:
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1. Até o dia 20 (vinte) de novembro o departamento de Pessoal calculará o adiantamento
do 13º Salário e solicitará, através de CI, o pagamento aos colaboradores, bem como informará
os valores a serem transferidos da conta do Fundo Rescisório. Deverá ser aberto um processo
para cada Contrato de Gestão.
1.1. O 13º Salário deverá ser calculado utilizando os vencimentos dos últimos 6 (seis)
meses. 2. O pagamento da 1ª (primeira) parcela do 13º Salário deverá acontecer até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano e o da 2ª (segunda) parcela até o dia 20 (vinte) de dezembro;
3. O desconto dos encargos dos colaboradores deverá acontecer apenas na 2ª (segunda)
parcela, com base no valor total do 13º Salário.
4. O recolhimento do FGTS será feito em 2 (duas) vezes, considerando cada parcela. Os
demais encargos serão recolhidos no fechamento da 2ª (segunda) parcela.
CAPÍTULO X
ATUALIZAÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO/ASSISTÊNCIA FUNERAL
Art. 11 - Mensalmente, o departamento de Pessoal deverá atualizar o demonstrativo de
colaboradores para envio à empresa de seguro de vida/assistência funeral, seguindo os passos
descritos a abaixo:
1. Até o dia 30 (trinta) de cada mês ao departamento de Pessoal atualizará a listagem dos
segurados, conforme quadro de empregados dos diversos Postos de Trabalho/Contratos de
Gestão, informando as inclusões e exclusões e encaminhará os arquivos, através de e-mail, à
corretora de seguros. A movimentação dos segurados será enviada, também, através de Ofício
emitido pela Coordenação Executiva.
2. O processo para solicitação de pagamento será aberto através de formulário próprio.
Estes deverão conter, além das faturas/notas fiscais, as certidões negativas de débitos estaduais,
municipais e federais da corretora e/ou seguradora. Deverá ser aberto um processo para cada
processo;
CAPÍTULO XI
ATUALIZAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PARA A EMPRESA DE MEDICINA DO TRABALHO
Art. 12 - Mensalmente, departamento de Pessoal deverá atualizar o demonstrativo de
colaboradores para envio à empresa de medicina do trabalho, seguindo os passos descritos a
abaixo:
1. Até o dia 5 (cinco) de cada mês o Departamento de Pessoal atualizará o demonstrativo
dos colaboradores, informando os demitidos, admitidos, transferidos de lotação, entre outras
informações, conforme quadro de empregados, e encaminhará os arquivos através de e-mail à
empresa de medicina do trabalho.
2. O processo para solicitação de pagamento será aberto através de formulário próprio.
Estes deverão conter além das faturas/notas fiscais, as certidões negativas de débitos estaduais,
municipais e federais. Deverá ser aberto um processo para cada processo;
CAPÍTULO XII
SOLICITAÇÃO/REPASSE DO VALE TRANSPORTE
Art. 13 - Até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês o departamento de Pessoal deverá
elaborar planilha do consumo do vale transporte a ser utilizado pelos colaboradores de cada
processo, de acordo com a escala de trabalho do mês seguinte e solicitará a compra/crédito,
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 292

Proposta Policlínica Regional - Posse

através de formulário próprio. O processo deverá conter as certidões negativas de débitos
estaduais, municipais e federais do fornecedor, além do boleto de pagamento que será emitido
no “Portal Sitpass”,ou seja: http://www.sitpass.com.br/portalsitpass/portalclientevt/login.html.
Deverá ser aberto um processo para cada processo. 2 (dois) dias após o pagamento o crédito será
liberado para recarga dos cartões dos colaboradores.
CAPÍTULO XIII
SOLICITAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO
Art. 14 - Até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês o DP elaborará planilha, com o valor a ser
creditado para cada colaborador, podendo ser alimentação ou refeição, de acordo com a opção
de cada um. A solicitação do crédito será feita através do site da empresa contratada. O processo
para solicitação de pagamento será aberto após o recebimento das Faturas/Notas Fiscais. Estes
deverão conter além das Faturas/Notas Fiscais, as certidões negativas de débitos estaduais,
municipais e federais do fornecedor. Deverá ser aberto um processo para cada processo;
CAPÍTULO XIV
ATUALIZAÇÃO SALARIAL
Art. 15 - Anualmente, após a publicação da Convenção Coletiva de Trabalho com o índice
de aumento e piso salarial, o Conselho de Administração autorizará o aumento e atualizará os
Quadros de Empregados, bem como o Quadro de Gratificações de Desenvolvimento de
Atividades e Tabela de Cargos de Coordenação.
Parágrafo Primeiro: A atualização será informada ao departamento de Pessoal que
solicitará a CTPS dos colaboradores para atualização e, a partir daí, passará a utilizar os novos
salários para elaboração de folhas de pagamento, férias e outros. As atualizações salariais serão
informadas no Livro de Registro.
Parágrafo Segundo: Nos casos em que houver aumento do salário mínimo e este for maior
que o piso salarial definido na Convenção Coletiva de Trabalho, o departamento de Pessoal
deverá solicitar autorização à superintendência de Geral e DP para atualização dos salários dos
colaboradores que recebem o piso salarial, através de CI, até a publicação da Convenção Coletiva
de Trabalho pelo Sindicato.
CAPÍTULO XV
ATESTADOS MÉDICOS
Art. 16 -As regras para apresentação de atestados médicos são as abaixo descritas:
1. O colaborador deverá apresentar o atestado médico ao departamento de Pessoal no
prazo de 7 (sete) dias a partir da emissão do atestado;
2. O Departamento de Pessoal carimbará o atestado encaminhando o colaborador à
empresa de medicina do trabalho para validação do mesmo;
3. O colaborador deverá devolver o atestado validado no prazo de 1 (um) dia contado a
partir do encaminhamento ao Departamento de Pessoal que receberá através do Termo de
Recebimento ;
4. A planilha de atestados atualizada deverá ser enviada diariamente através de e-mail aos
supervisores dos postos de trabalho;
CAPÍTULO XVI
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 293

Proposta Policlínica Regional - Posse

FALTAS JUSTIFICADAS
Art. 17 - O colaborador que necessitar faltar ao trabalho, ausentar-se de suas atividades
laborais antes do término do turno de trabalho ou que o assume com atraso, deverá preencher
requerimento próprio. Após análise da Supervisão e demais despachos, o referido documento
será enviado ao departamento de Pessoal para lançamento em controle próprio e arquivá-lo no
dossiê do colaborador.
Paragrafo único - São faltas justificadas as abaixo relacionadas, não incorrendo em prejuízo
salarial do empregado, conforme dispositivos legais:
A) Até 3 (Três) dias consecutivos , em caso de falecimento do conjugue , ascendente ,
descendente, pai, mãe ,irmão ou pessoa que , declarar em carteira trabalho e previdência social
(CTPS), viva sobre sua dependência econômica (CLT art. 473,inciso 1);
B) Até 3 (Três) dias consecutivos, em virtude de casamento (CLT art. 473,inciso 2);
C) Por 5 (cinco )dias ,como licença – paternidade (CLT art. 473,inciso 3);
D) Por 1(um )dia , em cada 12 (doze) meses de trabalho , em caso de doação voluntaria de
sangue devidamente comprovada (CLT art. 473,inciso 4);
E) Durante licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou
aborto não criminoso e de adoção ou guarda judicial de criança, observados os requisitos da
legislação previdenciária para percepção do beneficio de salário maternidade (Lei n°8.213/1991,
art.71 e 71-A; Regulamentado da Previdência Social, art.93 e emenda Constitucional n°20/1998;
F) Para servir como jurado no tribunal do Júri (CPP, art.459, c.c o art.411);
G) Afastamento por doença ou acidente do trabalho, nos 15 (quinze) primeiros dias pagos
pela empresa mediante comprovação, observando-se a legislação previdenciária (Lei
n°8.213/1991, art.60 e regulamento da previdência social –RPS –art.75).
CAPÍTULO XVII
CONTROLE E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS PARA LICENÇAS MÉDICAS
Art. 18 - O colaborador que necessitar afastar-se de suas atividades laborais por período
maior que 15 (quinze) dias, deverá ser encaminhado à Previdência Social, mediante
requerimento preenchido pelo Departamento de Pessoal através do site:
https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/, onde a DP fará o agendamento eletrônico
da perícia médica.
Parágrafo Primeiro: O requerimento deverá ser encaminhado ao DP da unidade para
assinatura e, posteriormente, entregue juntamente com o atestado médico ao colaborador, que
deverá se apresentar à Previdência Social no dia e horário agendado.
Parágrafo Segundo: Após a passagem pela perícia médica, o colaborador apresentará ao
Departamento de Pessoal o comprovante de concessão de benefício expedido pelo INSS.
Parágrafo Terceiro: o Departamento de Pessoal fará o controle do término da licença e,
posteriormente, encaminhará o colaborador para fazer o exame de retorno ao trabalho quando
a licença for superior a 30 (trinta) dias de afastamento.
CAPÍTULO XIII
ESCALA DE TRABALHO / QUADRO DE HORÁRIO
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Art. 19 - Os postos de trabalho em que há necessidade de atuação em todos os dias da
semana deverá haver uma escala de folga mensal.
Parágrafo Primeiro: Cada colaborador deverá ter 1 (uma) folga semanal, no período
compreendido entre segunda-feira e domingo. Caso haja feriado e o colaborador laborar neste
dia, o mesmo deverá ter / usufruir de 1 (uma) folga compensatória.
Parágrafo Segundo: Até o dia 15 (quinze) de cada mês a Diretoria Técnica/Coordenação
Técnica deverá elaborar a escala do mês seguinte e encaminhar via e-mail /ou entregar ao
Departamento de pessoal via protocolo ao para análise e providencias.
Parágrafo Terceiro: Após a analise realizada a escala será impressa para publicação,
momento em que será aberto prazo de 2 (dois) dias para troca das folgas entre os colaboradores.
Parágrafo Quarto: As solicitações de troca serão encaminhadas o Departamento de
Pessoal que as analisará, realizará as alterações e imprimirá a escala de folgas definitiva e as
encaminhará à Diretoria Técnica/Coordenação Técnica para publicação definitiva.
CAPÍTULO XIX
RELAÇÃO DE ANIVERSARIANTES
Art. 20 – O Departamento de Pessoal deverá gerar, até o dia 26 (vinte e seis) de cada mês,
relação contendo nome e dia dos aniversariantes do mês seguinte e encaminhará à SESMIT para
publicação. A relação deverá conter “mensagem” aprovada pela Superintendência Geral/DP e ou
Superintendência Geral.
CAPÍTULO XX
ENCARGOS / FUNDO RESCISÓRIO / DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
Art. 21 - Após o fechamento da folha de pagamento e até o dia 5 (cinco) do mês seguinte,
o Departamento de Pessoal deverá solicitar o pagamento dos encargos. A solicitação deverá ser
realizada através de CI com abertura de processo, contendo o resumo dos encargos, as guias para
pagamento e as relações de valores por colaborador nos casos de IRRF, Contribuição Sindical e
Assistencial.
Parágrafo Primeiro: A solicitação de transferência do Fundo Rescisório deverá ser feita
entre os dias 12 (doze) e 15 (quinze) de cada mês. Exceto nos meses de Janeiro e Julho, cuja a
solicitação deverá ser realizada até o último dia do mês, pois nesses meses a provisão do referido
fundo deverá ser feita com base no saldo real da conta de FGTS de cada colaborador. Nos demais
meses, o cálculo será feito com base no saldo presumido.
Parágrafo Segundo: O Departamento de Pessoal deverá também elaborar o
demonstrativo dos custos relativos às folhas de pagamento, devendo gerar um resumo para cada
Processo.
CAPÍTULO XXI
CONTRIBUIÇÕES A SEREM RECOLHIDAS JUNTO AO SINDICATO
Art. 22 - O sindicato de classe que representa os colaboradores da Unidade HITRIN e outros
de comum acordo com os colaboradores da unidade.
Paragrafo primeiro: O recolhimento dos respectivos valores será feito até o dia 10 (dez)
do mês subsequente ao desconto. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês
destinado ao desconto, tais encargos serão descontados no 1º (primeiro) mês seguinte ao do
reinício do trabalho, procedendo-se o recolhimento até o 10º (décimo) dia do mês imediato. Os
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empregados admitidos no período de 1º (primeiro) de março até 31 (trinta e um) de agosto, estão
sujeitos ao desconto previsto no caput deste artigo, devendo o mesmo ser descontado no salário
do mês subsequente ao da contratação, obedecidos os prazos de recolhimento já previstos,
desde que não tenham contribuído em outro emprego. Os empregados admitidos após 1º
(primeiro) de setembro estão sujeitos apenas ao desconto da 2ª (segunda) parcela, ou seja, 3%
(três por cento), obedecendo-se os prazos previstos nos parágrafos deste artigo. Quando se tratar
de rescisão de contrato de trabalho, os descontos previstos neste artigo e seus parágrafos, desde
que não tenham sido efetuados, deverão ser recolhidos juntamente com os demais empregados,
no mês.
Art. 23 – O recolhimento em favor a Contribuição do Empregador.
Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal, o instituto CEM
deverá contribuir com 2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento, não podendo ser
nunca inferior a R$ 100,00 (cem reais). Seu recolhimento será feito através de guia de cobrança
com o vencimento previamente estabelecido, pagável por compensação bancária.
CAPÍTULO XXII
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-SGFP
Art. 24 - Após concluído os cálculos da folha de pagamento, o Departamento de Pessoal
através do Sistema de Folha de Pagamento gerará o arquivo para a SGFP, conforme passos
descritos abaixo:
1. O Departamento de Pessoal fará a conferência dos valores, observando todas as
movimentações dentro do mês, tais como: admissão, demissão e afastamentos;
2. Através da Conectividade Social, Departamento de Pessoal fará a transmissão dos dados
para a Caixa Econômica Federal, que individualiza os valores de FGTS para cada colaborador e,
para a Previdência Social, que individualiza os valores para a contagem de contribuição;
3. Em seguida, serão impressos os relatórios: RE - Relação de Empregados, Analítico da
GRF, Analítico da GPS, Comprovante de Declaração à Previdência e a GRF - Guia de Recolhimento
do FGTS, que deverá ser paga até o dia 7 (sete) do mês subsequente.
CAPÍTULO XXIII
CONTROLE DE FREQUENCIA – REGISTRO DE PONTO DOS COLABORADORES-SREP
Art.25 - Conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Artigo 75, 2°. Para
os estabelecimentos de mais de dês trabalhadores será obrigatória à anotação da hora de
entrada e de saída, conforme instruções a serem expedidas pelo ministério do trabalho e
emprego, devendo haver pré-assinalação do período de repouso.
Art.26 - No âmbito da Policlínica, o registro de frequência se dará mediante o registro
eletrônico, segundo portaria n°1.510/2009 do ministério do trabalho e emprego (TEM), a qual
disciplina sobre o registro eletrônico de ponto e sobre a utilização do Sistema Registro de Ponto
eletrônico – SREP. O registro se dará mediante registro biométrico, sendo estabelecidos os
formatos relatórios e arquivos digitais de registro de ponto que o empregador devera manter e
apresentar a eventual fiscalização do Trabalho.
Art. 27 - O registro de ponto dos colaboradores é realizado através do ponto eletrônico
e/ou registro manual em caso de qualquer problema técnico ocorrido com o sistema eletrônico.
Parágrafo Primeiro: Os colaboradores com carga horária de até 06 (seis) horas/dia não
deverão registrar os intervalos destinados a ginástica laboral no Ponto Eletrônico, devendo, para
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o registro dos referidos intervalos, utilizar o modelo próprio para tal fim. Já os colaboradores com
carga horária superior a 06 (seis) horas/dia, deverão registrar no Ponto Eletrônico os horários de
entrada, o de saída para intervalo de refeições, o de retorno do intervalo e o de final do
expediente laboral, segundo o horário de trabalho constante da escala laborativa / quadro de
horário afixado em local visível e, caso os colaboradores esqueçam de registrar o ponto eletrônico
nos horários estabelecidos, os mesmos poderão ser advertidos por escrito.
Parágrafo Segundo: Os ocupantes dos Cargos de Superintendências, diretorias, gerencias,
responsáveis técnicos, Coordenação e Assessoramento Superior e Intermediárias poderão ser
dispensados do registro eletrônico de ponto, devendo os mesmos utilizarem o Sistema Manual
de Registro de Frequência.
Parágrafo Terceiro: As folhas de ponto e controle de intervalos, referente o dia 16
(dezesseis) de um mês a 15 (quinze) do mês seguinte devem ser emitidas até o 14 (quatorze) e
entregue aos supervisores de cada posto de trabalho. Nos casos dos colaboradores que atuam
na administração, a Folha de Ponto deverá ser entregue à Coordenação responsável ou
departamento de atuação, conforme hierarquia.
Parágrafo Quarto: As folhas de ponto preenchidas pelos colaboradores deverão ser
entregues ao DP da Unidade até o dia 16 (dezesseis) de cada mês. Departamento de Pessoal
deverá conferir as folhas recebidas e arquivar em pasta própria.
Parágrafo Quinto: Nos casos em que o colaborador atuar 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, deverá ser feito o controle quinzenal do banco de horas. Os saldos deverão ser
enviados às Gerencias e Coordenações, resumidos em demonstrativo, através de CI. No caso dos
motoristas, o fechamento do banco de horas é semanal.
Paragrafo sexto: O registro de ponto e atribuição do empregado, mediante a fiscalização
do empregador. A falta de marcação do ponto implica em desconto na folha de pagamento das
horas não apontadas. A entrada antecipada assim como a saída antecipada ou posterior, quando
não autorizadas, não será abonada. A variação de horários no registro de frequência não
excedentes de cinco minutos, observados no máximo dez minutos diários não serão computados
nem descontados como jornadas extraordinárias. Reincidências caracterizadas má fé, poderá
acarretar em falta grava , passiveis de punições trabalhistas como: advertências verbais e
reiteradas por escrito.
Paragrafo sétimo: A duração da jornada de trabalho fica estabelecida, no ato de
celebração de contrato de trabalho. No caso de empregado que laborem em regime de escala de
plantão, deverá ser observada pela chefia , quando elaboração da escala de serviço, a carga
horária máxima semanal, bem como previsões especificas de cada categoria profissional,
ressaltando que, obrigatoriamente, dever ser obedecido o intervalo de descanso Inter jornadas
(detalhado anteriormente neste regulamento). Os trabalhos extraordinários deverão ser
previamente comunicados e autorizados, sendo compensados de acordo com a compensação de
horas estabelecida por lei trabalhista e de acordo com a Cláusula Nona da Convenção Coletiva de
Trabalho 2017/2018 do Sindicato dos Hospitais e Empregados do serviço de Saúde do Estado de
Goiás.
Paragrafo oitavo: Toda prorrogação de jornada normal de trabalho, somente poderá ser
realizada ,quando autorizada pelo Diretor/ Coordenador Administrativo da Policlínica Regional Unidade de Posse, devendo ser o registro encaminhado ao setor de pessoal e por escrito
impreterivelmente até dois dias seguintes de execução das horas, não ultrapassar do limite
máximo de 2 horas /dia permitido por lei. A prorrogação da jornada normal registrada sem previa
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autorização caracterizara indisciplina e será aplicada ao colaborador advertências, conforme
previsto em Lei.
Paragrafo nono: Intervalo Inter jornada é o espaço de tempo mínimo que deve ser respeito
entre o termino de uma Jornada e o inicio da Jornada seguinte, cujo período mínimo deve ser de
11 horas consecutivas para descanso do empregado, contadas a partir da última hora trabalhada
(CLT, Art,66). No caso do empregado que trabalhe em regime de plantão de 12 horas, deverá ser
observado o descanso de 36 horas, portanto, e proibido o labor consecutivo.
CAPÍTULO XXIV
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO
Art. 28 - O quadro de horário de trabalho dos colaboradores deverá ser publicado no 1º
(primeiro) dia útil de cada mês, conforme horários de atuação dos colaboradores.
CAPÍTULO XXV
TRANSFERÊNCIA DE COLABORADORES/MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Art. 29 - Os colaboradores poderão, conforme a necessidade, serem transferido de um
departamento para outro, de horário ou de setor de atuação.
Parágrafo Primeiro: Para as transferências de um departamento para outro, a
superintendência da qualidade e DP emitirá Portaria determinando a transferência do
colaborador de Posto de Trabalho/Contrato de Gestão, de acordo com a necessidade.
Departamento de Pessoal emite o COMUNICADO DE MUDANÇA DE POSTO DE
TRABALHO/CONTRATO DE GESTÃO e colherá a assinatura do colaborador e realizará os cálculos
do Fundo de Reserva Rescisório que será transferido para a conta específica do Contrato de
Gestão para o qual o colaborador será transferido e, ainda, solicitará a transferência através de
CI à Superintendência Geral.
Parágrafo Segundo: Nos casos de transferência de horário ou setor de atuação,
Departamento de Pessoal deverá emitir o comunicado e colher a assinatura do colaborador.
CAPÍTULO XXVI
DAS FALTAS JUSTIFICADAS
Art. 30- São faltas justificadas as abaixo relacionadas, não incorrendo em prejuízo salarial
do empregado, conforme dispositivos legais:
Até 3 (Três) dias consecutivos , em caso de falecimento do conjugue , ascendente ,
descendente, pai, mãe ,irmão ou pessoa que , declarar em carteira trabalho e previdência social
(CTPS), viva sobre sua dependência econômica (CLT art. 473,inciso 1);
Até 3 (Três) dias consecutivos, em virtude de casamento (CLT art. 473,inciso 2);
Por 5 (cinco )dias ,como licença – paternidade (CLT art. 473,inciso 3);
Por 1(um )dia , em cada 12 (doze) meses de trabalho , em caso de doação voluntaria de
sangue devidamente comprovada (CLT art. 473,inciso 4);
Durante licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto
não criminoso e de adoção ou guarda judicial de criança, observados os requisitos da legislação
previdenciária para percepção do beneficio de salário maternidade (Lei n°8.213/1991, art.71 e
71-A; Regulamentado da Previdência Social, art.93 e emenda Constitucional n°20/1998);
Para servir como jurado no tribunal do Júri (CPP, art.459, c.c o art.411);
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Afastamento por doença ou acidente do trabalho, nos 15 (quinze) primeiros dias pagos
pela empresa mediante comprovação, observando-se a legislação previdenciária (Lei
n°8.213/1991, art.60 e regulamento da previdência social – RPS –art.75).
Paragrafo primeiro: A chefia imediata deverá entregar relatório com faltas abonadas
concedidas para setor de pessoal DP impreterivelmente até o dia seguinte do gozo do benefício.
Paragrafo segundo: A chefia imediata deverá entregar relatório com faltas abonadas
concedidas para setor de pessoal DP impreterivelmente até o dia seguinte do gozo do benefício.
CAPÍTULO XXVII
HORAS EXTRAS
Art. 31 - Segundo a CLT, em seu Art.59, a duração do trabalho poderá ser acrescidas de
duas horas suplementares, em numero excedente a 02 (duas ) horas diárias , devendo , conforme
previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 7° , inciso XVI , a remuneração
de serviço extraordinária ser superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento ) a do normal.
Atrasos injustificadas ou faltas do empregado ao serviço não podem ser compensadas com horas
extras realizadas, visto que a remuneração da hora da jornada extraordinária e superior a da Hora
Normal .
Paragrafo único: Ressalta-se que as horas extras poderão ser realizadas, quando
autorizada pelo Diretor/ Coordenador Administrativo , devendo ser o registro encaminhado ao
setor de pessoal e por escrito impreterivelmente até do dia seguinte de execução das horas, não
ultrapassar do limite máximo de 2 horas /dia permitido por lei. Caso o empregado realize horas
extras sem a devida anuência do Diretor/ Coordenador Administrativo, o mesmo estará sujeito a
penalidades pelo empregador. Deverá ser observado e corrigido pela chefia do setor, para que
não haja habitualidade de realização de horas extras.
CAPÍTULO XXVIII
RAIS
Art. 32 - Anualmente, a RAIS deverá ser preenchida e enviada ao Ministério do Trabalho,
até o mês de Março, conforme orientações do referido Ministério, com base nos dados das folhas
de pagamento do exercício anterior. As orientações são obtidas no site: www.rais.gov.br no início
de cada ano.
CAPÍTULO XXIX
DIRF
Art. 33 - A DIRF deverá ser preenchida e enviada à Receita Federal anualmente, até o mês
de Fevereiro, conforme orientações do referido órgão federal, com base nos dados das folhas de
pagamento do exercício anterior. As orientações são obtidas no site: www.receita.federal.gov.br
no início de cada ano.
CAPÍTULO XXX
ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMENTOS
Art. 34 - Novos empregados terão suas digitais cadastradas no REP, no Ato de sua
contratação pelo setor de pessoal; O registro de frequência deverá ser efetuado diariamente pelo
empregado, de acordo com carga horária e jornada de trabalho contratual; A cada batida será
gerado um comprovante de registro de ponto do trabalhador, contendo as informações acerca
do registro da jornada; O período de apuração de frequência será dia 15 de um mês até o 14º do
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outro mês subsequente, para geração da folha de pagamento; O relatório de espelho de ponto
será emitido pelo setor de pessoal e entregue no DP/INSTITUTO CEM; É de responsabilidade da
chefia imediata entregar os atestado médicos em sua via original ao setor de pessoal, em 48 horas
do afastamento. No mesmo deverá conter nome completo do empregado e especificações de
quantidades de dia necessário para o tratamento médico, no caso de afastamento das atividades
laborais, o atestado deverá estar assinado pelo profissional competente e carimbado, constando
número do registro do profissional (CRM,CRO ); Em se tratando de atestados médicos em que
haja a necessidade de afastamento em prazo superior a 15 dias, o colaborador recebera
Requerimento de Beneficio (Informação do ultimo dia trabalhado) para as providencias quanto
ao encaminhamento do empregado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Em se tratando
de acidente de trabalho, mesmo sem necessidade de atestado ou afastamento inferior a
15(quinze) dias, o atestado medico deverá ser encaminhado imediatamente ao SESMT o qual
tomará a providência quanto a emissão do Comunicado de Acidente de trabalho (CAT) junto ao
ministério do trabalho e emprego , bem como encaminhamento do empregado ao médico do
trabalho do empregador e acionamento da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA);
A não entrega de documentos mencionados no item acima dentro do PRAZO, pode ocasionar
inconsistências no fechamento da folha de pagamento, seja desconto ou de atrasos ou faltas
indevidas.
CAPÍTULO XXXI
DEVERES DOS EMPREGADOS
Art.35 - A bem da disciplina e do bom andamento do serviço, o empregador é obrigado a
atender, rigorosamente, as seguintes disposições:
Cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato individual de trabalho,
com zelo, atenção e competência profissional;
Ter na devida consideração os seus superiores hierárquicos companheiros de serviço;
Acatar e cumprir com presteza as ordens recebidas;
Trabalhar com necessária atenção, a fim de evitar danos e prejuízos matérias;
Desenvolver-se de maneira que possa obter maior rendimento e eficiência sempre da
qualidade exigida;
Zelar pela boa ordem e limpeza do local de trabalho, bem como das demais dependências;
Trabalhar com segurança de forma a evitar acidentes próprios ou com demais
companheiros de serviços;
Responsabilizar–se pelos objetos e equipamentos que lhe forem entregues, respondendo
pelos mesmos em caso de perda ou inutilização, seja por mau emprego ou por negligencia;
Usar uniforme quando for determinado;
Usar crachá de identificação que lhe for fornecido pela empresa, durante todo horário de
trabalho e exibindo-o ao porteiro do seu encargo;
Comunicar sempre ao departamento quando houver variação de residência, estado civil e
número de pessoas a seu encargo;
Apresentar-se ao serviço decentemente vestido e sem adornos;
Participar de reuniões quando solicitado;
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Usar todos os equipamentos de proteção recomendados para serviço: uniformes,
mascaras, luvas, botas, sapatos fechados ou qualquer outro para segurança;
Orientar e esclarecer o público em geral, que por algum motivo, não esteja encontrando o
serviço que procura;
Ser multiplicador de conhecimento adquirido por capacitação/qualificação dentro da
unidade e ou custeada pela mesma;
Exercer atividade de ensino, pesquisa e extensão relativas á sua área de atuação em
decorrência de convênios e ou termos de cooperação técnica com instituições de ensino publica,
filantrópica e privada na POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Exercer atividade de preceptoria, tutoria, e supervisão pedagógica em sua área de atuação
de programas de residências medicas e multiprofissional.
Participar de programas e processos de qualificação/capacitação técnica e ocupacional
ofertados pela unidade contratante;
Ter atividade proativa nas questões relativas ao processo de implantação e ou
implementação de serviços na POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
Participar ativamente nos programas de qualidade/certificações a serem implantados pela
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art.36 - São deveres especiais e em benefícios direto do empregado:
Sugerir ideias no sentido do aperfeiçoamento ou desenvolvimento do serviço e seu
rendimento quanto aos métodos de trabalho;
Comunicar ao seu gerente qualquer irregularidade de serviço, de que tiver conhecimento.
CAPÍTULO XXXII
DAS PROIBIÇÕES
Art. 37- É expressamente Proibido:
A) Agir de maneira a prejudicar o bom andamento do serviço no setor, acarretando
desequilíbrio moral ou produtivo, ficando o infrator sujeito a penalidade;
B) Entres as horas de serviço em conversação, leituras ou ocupações estranhas ao serviço;
C) Promover brincadeiras, algazarras, gritaria, bem como uso de palavras de baixo calão;
D) Desrespeito, desobediência ou desacato aos gerentes, deixando de cumprir ou
negligenciando no cumprimento das ordens e determinações;
E) Dirigir insultos a qualquer pessoa;
F) Pratica de qualquer jogo de azar dentro do recinto da empresa;
G) Exercer comércio interno;
H) Portar arma de qualquer natureza, bebidas alcoólicas, entorpecentes, bem como se
apresentar ao trabalho embriagado ou sob o efeito de qualquer espécie de entorpecente, ainda
que lícito;
I) Divulgar assuntos pertinentes a organização ou qualquer por menor confidencial da
empresa, quer técnica, administrativa ou comunicação sigilosa, ficando o infrator sujeito a
penalidade máxima ;
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J) Recusar-se a execução de serviços compatíveis a sua função, quando solicitado;
K) Fumar nas dependências da empresa;
L) Permanecer dentro das dependências da empresa fora do horário do trabalho, após o
turno, nas folgas, férias e licenças;
M) Dar entrevista ou falar em nome da empresa a órgãos de publicidade, a não ser que
tenha autorização expressa da diretoria;
N) Retirar do local de trabalho, sem previa autorização, qualquer equipamento, objeto ou
documento.
O) Fazer uso de aplicativos (whatsapp, facebook, internet) de smartphone” (celular),
tablet, notebook ou computador, pessoal ou da empresa, durante a jornada de trabalho, por
motivos alheios à função exercida, resultando em erros, perda de produtividade, desvio de
atenção e mau desempenho por parte do empregado;
P) O uso sem limites dos recursos eletrônicos (internet) fora das finalidades da empresa;
Q) Manter diálogo com os colegas de assunto não referente ao trabalho nas dependências
da empresa;
R) Abandonar o setor sem prévia autorização da chefia;
S) Ingressar ou permanecer em setores estranhos ao serviço, salvo por ordem expressa;
T) Se beneficiar de qualquer cliente fora dos parâmetros adotados pela empresa;
U) Propagar ou incitar a insubordinação no trabalho;
V) Dar ordens ou assumir atitudes de direção sem ter para isso a necessária autorização;
X) Recusar-se a usar os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs);
CAPÍTULO XXXIII
DAS PENALIDADES
Art. 38 - A transgressão de qualquer disposição deste Regulamento ou estatuída na
Consolidação das Leis do Trabalho importa a aplicação criteriosa e justa da penalidade cabível.
Art. 39 - São as seguintes as penalidades:
A) Advertência verbal ou escrita;
B) Suspensão
C) Demissão
Parágrafo único: as penalidades supracitadas poderão ser aplicadas independentemente
de sua ordem de indicação, tendo em vista a reincidência ou gravidade da falta cometida. As
penalidades são aplicadas segundo a gravidade da transgressão, pelo Departamento De Pessoal
com o consentimento da Diretoria. As respectivas chefias elaboram relatórios escritos e
circunstanciados para os casos de demissão por justa causa.
CAPÍTULO XXXIX
SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA
Art. 40 - O empregado fica desde já informado de que o ambiente de trabalho é
monitorado por sistemas de áudio digital com registro eletrônico das chamadas externas e
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internas com a finalidade de captação das conversas telefônicas no interior da empresa, por
versar exclusivamente sobre o trabalho executado.
Paragrafo primeiro: O ambiente de trabalho também é monitorado por meio de sistema
de vídeo que tem por objetivo a vigilância patrimonial, com câmeras instaladas em ambientes
destinados ou não às atividades laborativas, buscando-se apenas a captação de imagens que
visem possíveis saídas ou entradas do local, mas jamais em ambientes que possibilitem alguma
forma de constrangimento ao empregado (banheiros, vestiários);
Paragrafo segundo: O material de áudio e vídeo registrado não será divulgado a terceiros
servindo-se única e exclusivamente para fins de segurança e proteção dos direitos da empresa.
O empregador, de forma alguma, não violará a privacidade e a intimidade do trabalhador, nem
tampouco o deixará em uma situação vexatória.
CAPÍTULO XXXIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41 - Os empregados receberão este Regulamento Interno, assinando termo de
recebimento o qual terá ciência das implicâncias legais em caso de descumprimento de qualquer
item mencionado no referido regulamento.
Art. 42 - Os casos omissos ou que originarem dúvidas na interpretação do presente
Regulamento, serão resolvidos pelas Superintendências de Administração do instituto CEM com
base nos princípios gerais do direito.
Art. 43 - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

4.2.3 Proposta para Regimento Serviço de Enfermagem
PROPOSTA PARA REGIMENTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
Este regimento é o reflexo da estrutura diretiva do Serviço de Enfermagem da Policlínica e
retrata, em linhas gerais, os aspectos diretivos, estruturais e políticos da Enfermagem e institui as
normas gerais do funcionamento do Serviço.
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E OBJETIVO
Art. 1º – O Serviço de Enfermagem tem por finalidade desenvolver com segurança e qualidade
as atividades de assistência, ensino, pesquisa e administração, na perspectiva de uma assistência
científica, participativa e humanizada, enaltecendo as potencialidades individuais e coletivas, tanto
de quem presta o cuidado, como do sujeito de suas ações.
Art. 2º - O Serviço de Enfermagem terá como objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Prestar atendimento de enfermagem, utilizando-se de método assistencial.
Ser campo de ensino, pesquisa e extensão, em cooperação com as unidades de ensino e
saúde com as quais a Policlínica for conveniado;
Buscar a valorização do trabalho e do trabalhador, através de estratégias e programas
voltados à pesquisa, a formação continuada e a organização profissional.
Desenvolver o seu processo de trabalho de forma participativa e interdependente.
Assistir o paciente, integralmente, visando o ser humano como um todo, a fim de reintegrálo à sociedade, o mais rápido possível.
Promover e colaborar em programas de ensino, treinamento em serviço e no
aperfeiçoamento da equipe de enfermagem.
Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
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CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Art. 3º – O Serviço de Enfermagem, será subordinado diretamente à Diretoria Técnica,
possuirá administração própria e autonomia profissional, sobre as quais manterá autoridade e
responsabilidade. Será liderado exclusivamente por Enfermeiro, com experiência comprovada em
liderança e gerenciamento.
Art.4º - O Serviço de Enfermagem tem a seguinte estrutura:
•
•
•
•

Ambulatório Geral
Lavanderia e Higienização
Central de Material e Esterilização – CME
Controle de Infecçãa Policlínicaar- CCCIH

Art. 5º - O quadro funcional para andamento do Serviço de Enfermagem está assim
classificado:
•
•
•
•
•

Gerência Geral de Enfermagem
Coordenador de Setor
Enfermeiros Assistenciais
Técnicos de Enfermagem
Estagiários de Enfermagem

Art. 6º - A Gerência de Enfermagem será a instância máxima administrativa na organização da
Enfermagem, possui caráter executivo, sendo responsável ainda, pelo planejamento, coordenação e
avaliação da assistência de enfermagem da Policlínica .
Art. 7º - O Gerente Geral de Enfermagem será o representante do Serviço de Enfermagem
perante as demais lideranças, será o elo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, nele
desenvolvidas.
Art. 8º - A Gerência de Enfermagem será ocupada por enfermeiro com experiência mínima de
02 (dois) anos em gerenciamento e liderança em enfermagem, devendo exercer suas funções em
regime de 8 horas diárias até o limite de 44 horas semanais.
Art. 9º - O Gerente Geral de Enfermagem em seus impedimentos será substituído por um dos
Enfermeiros Coordenadores de Setor, por ele indicado.
Parágrafo Único - Os impedimentos a que se refere este artigo são os seguintes: Férias;
Licenças regulamentadas em Lei, não superior a seis meses; Participação em eventos; Viagens a
serviço.
Art. 10º - Serão constituídas comissões de assessoramento e/ou auditoria do Serviço de
Enfermagem, podendo ser de caráter permanente ou temporário.
Parágrafo Único - As comissões de caráter temporário serão designadas pela Diretoria Técnica,
por tempo determinado para atuarem em situações específicas.
Art. 11º - A Comissão Permanente do Serviço de Enfermagem é a Comissão de Ética de
Enfermagem.
Art. 12º - A Comissão de Ética de Enfermagem tem finalidade educativa, opinativa, consultiva,
fiscalizadora e de assessoramento nas questões éticas do exercício profissional, nas áreas de
assistência, ensino, pesquisa e administração. Possui regimento próprio devidamente legitimado
pelo Serviço de Enfermagem e aprovado pela Direção Técnica.
CAPÍTULO III - DAS COMPETÊNCIAS
Art. 13º - A Gerência de Enfermagem compete:
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Desenvolver uma metodologia administrativa capaz de gerar recursos diversos que viabilizem
planejamento, organização, supervisão, controle, orçamento e provimento de pessoal de
Enfermagem necessário para atender às necessidades organizacionais da Policlínica , do próprio
serviço, satisfazer as necessidades básicas dos clientes que estiverem sob seus cuidados.
Promover o desenvolvimento da equipe e da assistência de Enfermagem, através de pesquisas
científicas, implantação de programas de educação continuada, com o objetivo de preparar o pessoal
não habilitado e promover a atualização dos profissionais em serviço.
Avaliar continuamente as atividades e a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos
pacientes e à comunidade.
Implantar e implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Administrar os recursos humanos de Enfermagem de acordo com as necessidades técnicas de
cada unidade.
Art. 14º - Compete à Central de Materiais e Esterilização - CME:
-Receber, preparar, esterilizar, guardar e distribuir material esterilizado, roupas cirúrgicas e
instrumentais utilizados em todos os setores da Policlínica .
-Fazer o controle quantitativo e qualitativo de todos os materiais encaminhados aos setores.
-Realizar testes de segurança de esterilização.
-Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecçãa Policlínicaar) e com o SCIH (Serviço
de Controle de Infecçãa Policlínicaar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes na unidade.
-Cumprir e fazer cumprir as recomendações e orientações da Comissão de Ética de
Enfermagem.
-Preparar as caixas de instrumental para as cirurgias de acordo com as listas atualizadas,
seguindo as orientações do enfermeiro supervisor
Art. 15º - Compete ao Setor de Higienização:
- Preparar o ambiente para suas atividades.
- Manter a ordem do ambiente.
- Conservar equipamentos e instalações.
- Assegurar recursos humanos e materiais necessários a higienização do ambiente.
- Interagir com a equipe multidisciplinar, de forma a melhor atender o paciente.
- Colaborar com a CCIH (Comissão de Controle de Infecçãa Policlínicaar) e com o SCIH (Serviço
de - Controle de Infecçãa Policlínicaar) para que sejam cumpridos os protocolos vigentes na Unidade.
- Monitorar a revisão dos equipamentos pelos técnicos responsáveis para mantê-los em
condição de uso, junto ao setor de manutenção.
- Prever, prover e controlar os materiais e saneantes necessários ao seu funcionamento.
- Oferecer segurança e condições ambientais que facilitem e agilizem a recuperação do
paciente.
Art. 16º - Compete à Ambulatorial Geral
- Assistir ao paciente atendendo-o nas necessidades básicas e especificas de acordo com a sua
patologia.
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- Colaborar com equipe multiprofissional, registrando fatos e prestando informações que
facilitem o tratamento do paciente
- Manter o estoque de material, e os medicamentos de seu turno organizados, para bom
funcionamento da unidade
Art. 17º - Ao serviço de Controle e Infecçãa Policlínicaar, compete:
- Desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares
- Avaliar e orientar as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos.
- Participar da equipe de padronização de medicamentos
Art. 18º - Compete à Comissão de Ética de Enfermagem:
- Constituir-se obrigatoriamente de acordo com a Resolução COFEN – 172 (1994), que
normatiza a criação da Comissão de Ética de Enfermagem nas Instituições de Saúde.
- Representar o COREN-GO na instituição, com funções educativas, consultivas e fiscalizadoras
do Exercício Profissional e Ético dos profissionais de enfermagem.
- Garantir a conduta ética dos profissionais na unidade.
- Zelar pelo exercício ético dos profissionais de Enfermagem na unidade, combatendo o
exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem.
- Notificar ao COREN-GO as reivindicações, irregularidades, sugestões e as Infrações éticas.
CAPÍTULO IV - DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS
Art. 19º - Classificação das categorias profissionais:
Enfermeiro RT /Gerente Geral de Enfermagem
Enfermeiros Coordenadores de Setor
Enfermeiros Assistenciais
Técnico de Enfermagem
Estagiários de enfermagem
Art. 20º - Requisitos necessários aos cargos discriminados acima.
Enfermeiro RT / Gerente do Serviço de Enfermagem: Registro profissional no CORENGO como
enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe; Possuir Certidão negativa; Enfermeiro do quadro
permanente com Experiência profissional comprovada em gerenciamento e liderança em
enfermagem.
Enfermeiro Coordenador de Setor: Possuir registro profissional no COREN-GO como
enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe; Conhecimento específico comprovado para
liderança do Setor.
Enfermeiros Assistenciais: Possuir registro profissional no COREN-GO como
enfermeiro; Estar em dia com o Órgão de Classe, Certidão Negativa e Perfil para trabalhar em
equipe.
Técnico de Enfermagem: Registro profissional no COREN-GO como técnico de enfermagem;
Estar regularizado com o Órgão de Classe; Certidão Negativa e Perfil para trabalhar em equipe.
Estagiário de Enfermagem

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 306

Proposta Policlínica Regional - Posse

Nível Médio: Comprovação de aprovação na disciplina Introdução à Enfermagem ou
Fundamentos de Enfermagem. Declaração da Escola Técnica constando a previsão de conclusão do
curso.
Nível Superior: Comprovação de conclusão do 6º semestre do curso de graduação em
Enfermagem. Declaração da Universidade constando a previsão de conclusão do curso.
CAPÍTULO V - DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 21º – São atribuições do pessoal:
Enfermeiro RT/ Gerente do Serviço de Enfermagem:
Assegurar a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as unidades da instituição,
em perfeita conformidade com o regulamento do exercício da Enfermagem.
Estruturar, organizar e dirigir os serviços sob a sua responsabilidade, assegurando a qualidade
da assistência, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os processos de qualidade.
Organizar, dirigir e supervisionar os serviços executados pela equipe de Enfermagem,
assegurando assistência contínua e eficiente aos pacientes nas vinte e quatro horas.
Colaborar no planejamento dos objetivos, estratégias e políticas operacionais da unidade.
Elaborar, propor e executar o plano de atividades da sua área de responsabilidade, inclusive
normas quando necessárias.
Aprovar os planos, dirigir e controlar as atividades das áreas subordinadas, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatório
Central de Material e Esterilização - CME
Higienização
Acompanhar problemas administrativos diversos (falta de pessoal, manutenção e outros).
Autorizar trocas de plantões na área de sua responsabilidade que exceda uma carga horária
normatizada.
Aprovar e/ou elaborar os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) das áreas de sua
responsabilidade.
Dar sugestão das alterações em Protocolos e Instruções de Trabalho que possibilitem a
melhoria contínua.
Prever com os Enfermeiros Coordenadores de Setor materiais e equipamentos necessários
ao funcionamento das diversas áreas sob sua responsabilidade.
Realizar controle mensal de: custo com medicamentos, custo com material médica
Policlínicaar; desempenho em relação aos registros de enfermagem; percentual de
profissionais que participaram do programa de treinamento; percentual de funcionários
novos treinados.
Propor medidas de redução / eliminação de custos e ampliação de receitas.
Realizar com os Enfermeiros Coordenadores a programação anual da capacitação para a
equipe de enfermagem.
Colaborar na execução do treinamento da área de sua responsabilidade.
Colaborar com o Comitê Técnico de Gerenciamento de Resíduos (GTRSS) e com o serviço de
Recursos Humanos na capacitação de profissionais da unidade.
Analisar a avaliação de desempenho semestral.
Analisar e avaliar qualitativa e quantitativamente os serviços realizados pela equipe das
áreas sob sua responsabilidade.
Participar das reuniões da CCIH e do CTGRSS.
Zelar pelo patrimônio e imagem da Policlínica.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tratar de assuntos específicos, de acordo com as qualificações e conhecimentos pessoais.
Elaborar com a coordenação responsável a necessidade de materiais e equipamentos para
uso na assistência de sua responsabilidade.
Manter a Diretoria Técnica informada sobre todos os problemas operacionais, técnicos e
administrativos relacionados com as áreas de sua responsabilidade.
Propiciar uma dinâmica de trabalho adequada à satisfação do paciente, de seus familiares e
da própria equipe de trabalho das áreas sob a sua responsabilidade.
Motivar a equipe para uma visão holística do paciente, mantendo cuidados de forma integral
e individualizada.
Visitar as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com os integrantes da equipe.
Convocar e presidir reuniões com as enfermeiras coordenadoras;
Manter uma integração com os demais serviços para facilitar e agilizar o atendimento ao
paciente.
Enfermeiro Coordenador de Setor:

1. Conduzir a passagem de plantão na unidade de internação, no período da manhã, com a
participação do Enfermeiro Assistencial e Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Observar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolução clínica dos pacientes
Medicações pendentes (observar as justificativas)
Materiais em falta
Problemas administrativos diversos (falta de pessoal, manutenção, problemas com
acompanhantes e outros)
Supervisionar o horário da passagem do CME
Observar os funcionários presentes, conferindo com a escala diária e ajustando conforme
necessidades.
Observar o livro de ocorrências da Enfermeira e dos Técnicos (Assinar e registrar o número
do COREN).
Observar as solicitações de exames e encaminhá-las.
Solicitar diariamente os materiais e medicações necessárias.
Realizar uma ronda na unidade, avaliando a dinâmica do trabalho.
Com o Enfermeiro Assistente, avaliar a assistência de Enfermagem prestada aos pacientes,
identificando as necessidades e dando as orientações necessárias.
Supervisionar a realização da evolução dos pacientes, pela (o) enfermeira (o) assistencial.
Verificar os equipamentos da unidade: funcionamento, os que estão em uso, os
emprestados, a limpeza e conservação dos mesmos.
Verificar a validade do material em estoque do CME.
Observar as necessidades de ajustes na escala mensal: solicitações de trocas, atestado
médico, atestado de comparecimento, folgas, justificativas de faltas.
Elaborar distribuição dos técnicos no período da tarde.
Viabilizar exames: marcação, cobrar resultados, observar preparo.
Orientar os pacientes sobre o preparo dos exames.
Conduzir a passagem de plantão (manhã para a tarde).
Observar os funcionários presentes, conferindo com a escala diária e ajustando conforme a
necessidade.
Controlar entorpecentes e carro de emergência.
Observar os encaminhamentos de: exames, cirurgias, retornos.
Realizar reposição dos impressos.
Dirigir-se a sala do (a) Gerente Geral de Enfermagem:
Passar o plantão
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•
•
•

Registrar as ocorrências em livro reservado para este fim
Realizar treinamento em serviço.
Elaborar a escala mensal dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem e encaminhá-las para
conferência do (a) Gerente Operacional de Enfermagem e posterior aprovação.

PARAGRÁFO ÚNICO: São atribuições do enfermeiro Coordenador do Setor de Lavanderia /
Higienização:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Distribuir diariamente as tarefas a serem realizadas.
Observar problemas administrativos diversos.
Autorizar trocas de plantões no serviço de higienização.
Realizar rondas nos diversos setores da unidade.
Realizar auditoria do serviço de higienização, utilizando para este fim impresso apropriado.
Planejar e programar atividades diárias, semanais, quinzenais e mensais do serviço.
Programar, providenciar e controlar os materiais, equipamentos e saneantes utilizados no
serviço.
Provisionar, controlar e orientar sobre o uso dos EPI’s.
Dimensionar recursos humanos necessários para o serviço.
Dimensionar área física da Policlínica e enxoval.
Dimensionar equipamentos e materiais utilizados no serviço de higienização e na lavanderia.
Elaborar os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) do serviço de higienização.
Enviar relatórios administrativos mensalmente à liderança de enfermagem contendo:
atividades realizadas, movimentação de pessoal, sugestões de compra de materiais e
equipamentos, áreas que devem ser reparadas, e número atualizado de funcionários do
serviço.
Realizar programação anual da capacitação para as equipes da higienização.
Realizar treinamento da equipe de higienização.
Colaborar com o CGRSS e com o serviço de Recursos humanos na capacitação de
profissionais da unidade no que diz respeito a higienização.
Realizar controle mensal de: custo com material de limpeza por m2, média mensal de
bombonas de resíduos infectantes geradas, índice de acertos, percentual de colaboradores
que participou do programa de treinamento, volume de roupa processada, custo por o quilo
de roupa processada.
Lançar no Sistema os indicadores citados no item 17.
Participar diretamente do processo seletivo dos futuros funcionários do serviço de
higienização realizando curso de atualização e aplicando prova de seleção.
Realizar avaliação de desempenho semestral.
Participar das reuniões da CCIH quando o assunto pertinente for higienização.
Participar das reuniões do CGRSS.
Participar do processo de padronização dos saneantes.
Realizar reuniões trimestrais com a equipe, a fim de comunicar mudanças de rotinas, ouvir
críticas e sugestões.
Enfermeiro Assistencial:

•
•
•
•
•
•

Realizar histórico de enfermagem durante a admissão do paciente.
Realizar diagnóstico de enfermagem dos pacientes pertencentes ao setor sob sua
responsabilidade.
Evoluir os pacientes pertencentes ao setor sob sua responsabilidade.
Fazer as prescrições de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade.
Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes mais graves.
Identificar e tomar condutas rápidas diante das situações fora da rotina da unidade.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Participar da passagem de plantão no início do turno.
Realizar visita aos pacientes, conferindo a permanência dos mesmos, com o censo eletrônico
impresso pela enfermeira do SN.
Passar para o próximo enfermeiro as necessidades relacionadas aos pacientes.
No início do período, iniciar o relatório de enfermagem.
Realizar curativos de grande extensão.
No final do período, fechar o relatório e realizar o registro das ocorrências.
No final do período, participar da passagem de plantão;
Emitir novo censo da unidade.
Técnico de Enfermagem:

•
•
•
•

Tomar conhecimento da evolução e estado dos pacientes pela passagem de plantão.
Executar o plano de assistência elaborado pela enfermeira.
Prestar assistência de enfermagem sob a supervisão da enfermeira.
Fazer o registro das anotações de enfermagem e das atividades executadas.
Estagiário de Enfermagem - Nível Superior

PARÁGRAFO ÚNICO – Os estagiários de enfermagem de nível superior deverão desempenhar
suas atividades sob a orientação direta e supervisão do Enfermeiro da unidade que o estudante
estiver lotado, significando que os registros do graduando de enfermagem no prontuário do paciente
e outros impressos deverão conter a assinatura e registro do CORENGO de um Enfermeiro.
Realizar histórico de enfermagem durante a admissão do paciente.
Fazer diagnóstico de enfermagem.
Fazer as prescrições de enfermagem dos pacientes.
Evoluir os pacientes.
Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes acompanhados por um Enfermeiro.
Participar da passagem de plantão no início do turno.
Passar para o Enfermeiro as necessidades relacionadas aos pacientes.
Conferir com a ajuda do auxiliar/técnico de enfermagem ou auxiliar administrativo as
medicações liberadas pela farmácia.
No final do período participar da passagem de plantão.
Estagiário de Enfermagem - Nível Médio
PARÁGRAFO ÚNICO – Os estagiários de enfermagem de nível médio deverão desempenhar as
suas atividades sob a orientação direta e supervisão do Enfermeiro Principal da unidade que estiver
lotado, significando que os registros do estudante no prontuário do paciente e outros impressos
deverão conter a assinatura e registro no COREN-GO de um Enfermeiro.
Orientar os pacientes na unidade.
Executar os cuidados de enfermagem planejados.
Proporcionar conforto ao paciente por meio dos cuidados de higiene.
Preparar os pacientes para exames complementares.
Comunicar à enfermeira as alterações observadas no estado geral dos pacientes.
Fazer registro, anotação de enfermagem, das atividades executadas.
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CAPÍTULO VI - Do Horário de trabalho
Art.22º - O Serviço de Enfermagem da instituição manterá plantão durante 12 horas, sendo
que os plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas vigentes:
•

Ambulatório horário das 7h00-19h00 horas (segunda a sexta feira).Conforme rotinas
estabelecidas pela instituição

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na elaboração da escala mensal de serviço as folgas consecutivas não
deverão ultrapassar a 04 (quatro), sem autorização escrita do Gerente Geral de Enfermagem.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As escalas de serviço, do próximo mês, deverão ser encaminhadas
para o Recursos Humanos (RH) até o dia 10 (dez) do mês em curso.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As trocas na escala de serviço durante o mês deverão ser realizadas
com 48 horas de antecedência, salvo por necessidade do serviço.
PARÁGRAFO QUARTO - Só serão permitidas 04 (quatro) trocas mensais. Uma quinta troca
implicará na autorização por escrito do Coordenador Geral de Enfermagem.
PARÁGRAFO QUINTO - As faltas representam um comprometimento no planejamento da
assistência e na avaliação do funcionário faltoso, passível de medidas disciplinares.
PARÁGRAFO SEXTO - As faltas nos feriados sem justificativa comprovada, significam “falta
grave”, uma vez que a escala de serviço foi elaborada em condições que oferecem segurança e
continuidade da assistência prestada aos pacientes e o funcionário estará sujeito à suspensão de
suas atividades por 01 (um) dia de trabalho.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O ambulatório tem suas atividades de segunda a sexta , sendo 12 horas
por dia.
CAPÍTULO VII - Das Disposições Gerais
Art.20º - Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devem apresentar-se ao
trabalho no horário determinado em escala, devidamente uniformizados, portando a Cédula de
Identidade do COREN-GO.
Art.21º - Anualmente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem devem apresentar,
ao Setor de Recursos Humanos (RH), comprovante de quitação da anuidade do COREN-GO.
Art.22º - Os profissionais do Serviço de Enfermagem não poderão receber de clientes ou
familiares, pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada normal de trabalho.
Art.23º – Este Regimento passa a vigorar a partir da data de assinatura, que deverá ser
lavrada, pela Direção Técnica da Policlínica e pelo Gerente Geral de Enfermagem.
SAE – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
A Sistematização da Assistência de Enfermagem representa a base científica para a
organização da assistência prestada aos pacientes e, por isso, deverá ser embasada em uma teoria
de enfermagem que dará sustentação a sua prática. A Teoria de Enfermagem a ser implantada no
Serviço de Enfermagem da Policlínica terá como base legal a Resolução 358 de 2009 do Conselho
Federal de Enfermagem – COFEN e como base científica os referenciais teóricos de Wanda de Aguiar
Horta, por conter elementos conceituais que se identificam com a prática do cuidar nesta unidade
assistencial, uma vez que define como razão de ser da enfermagem o uso da ciência e da arte de
assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades humanas básicas, visando o resgate de
sua capacidade para auto cuidar-se, em colaboração com outros profissionais da equipe
multiprofissional.
O Processo de Enfermagem a ser implantado constará das seguintes fases:
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– Coleta de dados de Enfermagem (anamnese e exame físico) – processo deliberado,
sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas (técnicas
propedêuticas: observação, palpação, percussão e ausculta), que tem por finalidade a obtenção de
informações sobre o indivíduo e sobre suas respostas ao processo saúde e doença. Deverá subsidiar
a análise de sinais e sintomas físicos, social, psicológicos e culturais para a definição dos Diagnóstico
de Enfermagem.
– Diagnóstico de Enfermagem – é o julgamento das reações do indivíduo a problemas reais
ou potenciais de saúde. É um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na
primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os problemas de enfermagem que
requerem intervenções de enfermagem. Deverá utilizar como base o sistema de classificação de
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA I.
– Planejamento de Enfermagem – É a determinação dos resultados que se espera alcançar; e
das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas visando a obtenção dos resultados
esperados.
– Implementação – É a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de
Planejamento de Enfermagem. Traduz-se, na prática, pelas definição dos itens da Prescrição
de Enfermagem, fundamentadas a partir do(s) diagnóstico(s) previamente definidos, com o objetivo
de estabelecer uma assistência individualizada e de qualidade.
– Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de
mudanças nas respostas do indivíduo sobre as ações ou intervenções de enfermagem e de
verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem,
com vista a obtenção dos resultados esperados.
A SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente, uma vez que os registros
dos profissionais de enfermagem são fontes de informações relevantes e imprescindíveis para o
acompanhamento dos níveis de qualidade e segurança da assistência de enfermagem. Os registros
de enfermagem no prontuário do paciente serão estruturados a partir de um padrão previamente
estabelecido, dentro das normas requeridas pela legislação, utilizando terminologias de
enfermagem, de modo a contribuir com a construção de indicadores de qualidade para uma maior
segurança dos cuidados prestados. São registros de Enfermagem:
- Evolução de Enfermagem: Registro privativo do enfermeiro, feito após avaliação do estado
geral do paciente, a cada 24 horas ou após intercorrências. São de fundamental importância para
elaborar o plano de cuidados e para comparar as evoluções durante o tempo de permanência do
paciente. Deve ser feito pelo enfermeiro com data, horário, assinatura e nº COREN-GO.
- Anotação de Enfermagem: Visa fornecer informações a respeito da assistência prestada,
assegurando a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantindo a continuidade das
informações. Deve conter assinatura e COREN-GO do profissional que efetuou o registro.
A seguir apresentamos o modelo de POP – Protocolo Operacional Padrão a ser adotado pelos
profissionais de enfermagem para confecção de seus manuais e protocolos assistenciais e
administrativos.
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Elaborado em: / /
Revisado em: / /
SETOR:
PROCEDIMENTO:
LOCAL DE EXECUÇÃO:
EXECUTANTE:
RESULTADOS ESPERADOS:

MATERIAL NECESSÁRIO:

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA - PASSO A PASSO:

CUIDADOS ESPECIAIS:

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE:

Elaborado por
(nome/função):

Revisado por
(nome/função):

Aprovado por
(nome/função):

4.2.4 Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial
da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário
4.2.4.1

Modelo De Gestão Da Informação

O INSTITUTO CEM implementará um conjunto de Sistemas de Tecnologia da Informação
que executará a gestão das informações geradas em todos os setores da Policlínica Regional Unidade Posse de forma integrada e que atendam aos seguintes princípios:
•

Sistema de Gestão da Qualidade.

•

Sistema de Gestãa Policlínicaar.
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•

Sistema de Prontuários Eletrônicos.

•

Portal público na Internet - Gestão Transparente e Integrada do ponto de vista
administrativo-financeiro da Instituição junto a comunidade e entes públicos.

•

Gestão Integrada dos protocolos das áreas técnicas (equipe médica e multidisciplinar).

4.2.4.2

Implantar Projeto De Tecnologia Da Informação

A Tecnologia, definida como um conjunto ordenado de conhecimentos científicos,
técnicos, empíricos e intuitivos, empregados no desenvolvimento, na produção, na
comercialização e na utilização de bens ou serviços, normalmente inseridos numa rede de apoio
de relações físicas, informacionais e organizacionais, já foi observada no fim da década de 90 pelo
consagrado físico e matemático Freeman Dyson, como apenas uma das forças que impulsionam
a humanidade, juntamente com as forças políticas, econômicas e a religião.
A princípio, diante dos grandes avanços tecnológicos, pode-se deduzir que tanto as pessoas
quanto as organizações da área da Saúde desfrutam de uma grande evolução e transformação.
A realidade, no entanto, poderá se mostrar contrária a esta dedução. A evolução e transformação
esperadas estão vindo para as organizações que tiverem a capacidade de gerenciar com
competência e eficiência suas tecnologias e o ciclo de vida, externos e internos das mesmas,
garantindo desta forma, vantagem competitiva e conquista de mercado.
O fato é que os avanços tecnológicos em especial na Tecnologia da Informação, nos mais
diversos setores, exigem um alto grau de investimento, têm um custo operacional e de
manutenção altos e tornam-se obsoletos rapidamente, além de em sua grande parte causar
impacto operacional no momento da implantação negativo, mesmo que a posteriori os próprios
usuários entendam que o processo veio para modernizar e melhorar o fluxo laboral. É por isso
que uma gestão competente, que compreenda a dinâmica deste cenário e que tome decisões
assertivas alinhadas às estratégias de curto e longo prazo da organização, que saiba entender e
compreender e alinhar a visão técnica com a de usuários, é fundamental.
Neste cenário a gestão da Tecnologia da Informação nas organizações, inclusive
hospitalares, tem papel determinante, uma vez que a TI é hoje o foco das maiores inovações,
permeia toda a organização e vai além, estabelecendo uma nova dinâmica de relacionamento
com todos os participantes deste mercado.
Juntamente com sua importância a Gestão da Tecnologia da Informação no ambiente
hospitalar traz também suas dificuldades e complexidades. A boa notícia é que outros setores
que já vivenciaram estas dificuldades compartilham com outros mercados os resultados de seus
estudos, esforços, implantações e modelagens através de guias de melhores práticas. Algumas
destas melhores práticas para a Gestão de TI são mostradas a seguir:
4.2.4.2.1.1 Governança de TI
A Governança de TI é um grande arcabouço de metodologias que se prezam a auxiliar na
gestão das Tecnologias de Informação.
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“A governança de TI é um sistema pelo qual TI é dirigida e controlada na instituição. A
estrutura de governança de TI especifica a distribuição de direitos e responsabilidades entre os
diferentes participantes da instituição como, por exemplo, a diretoria, os supervisores de negócio
e de TI e dita as regras e procedimentos para a tomada de decisão nesta área. Desta forma a
governança de TI fornece a estrutura necessária para estabelecer os objetivos de TI e os meios
para manter estes objetivos e o monitoramento do desempenho.” (Organization of Economic
Cooperation and Development)
Através da governança de TI asseguramos que TI está adequadamente alinhada aos
processos do negócio e é organizada e controlada corretamente. Ela fornece a estrutura que liga
os processos, as informações e recursos de TI às estratégias e objetivos da Instituição.
Ela integra e institucionaliza as melhores práticas de planejamento, organização, aquisição,
implementação, entrega, suporte, monitoramento e avaliação de desempenho de TI, para
garantir que as informações da instituição e tecnologias associadas suportam os objetivos do
negócio.
A governança de TI possibilita que a instituição aproveite todas as vantagens que a
informação pode prover, maximiza os benefícios e capitaliza as oportunidades e assim alavanca
a vantagem competitiva.
A governança de TI pode ser definida como conjunto de práticas e objetivos que visam o
gerenciamento, o controle e a qualidade dos processos e atividades da tecnologia da informação
na organização, tendo como foco, a adição de valor ao negócio.
Com sua utilização é possível formular estratégias e metas que irão gerar vantagens
competitivas, fazendo com que a organização seja produtiva e proativa, sempre monitorando e
antecipando as possíveis futuras falhas e problemas, para fornecer sempre um serviço 100%
disponível e confiável.
4.2.4.2.1.1.1 Ciclo de vida da TI
Identificar quais são as forças que promovem as alterações e evoluções no ambiente de TI
da organização é fundamental para que as ações oriundas do BSC sejam conduzidas de forma
adequada.
Sob a ótica do ciclo de vida pode-se realizar a perfeita fusão entre os conceitos e
metodologias de Governança de TI e os objetivos estratégicos das organizações.
Segundo a ISO/IEC N21846, as fases básicas de TI normalmente são:
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos;
Projeto;
Construção;
Distribuição;
Operação e manutenção;
Melhoria
Descontinuidade.
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Para cada uma destas fases pode-se adotar uma fonte de Governança de TI diferente para
gestão.
4.2.4.2.1.1.2 Implantação de ITIL
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de boas práticas a
serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da
informação (TI). Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela CCTA (Central Computer and
Telecommunications Agency) e atualmente está sob custódia da OGC (Office for Government
Commerce) da Inglaterra.
A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de
tecnologia da informação (TI).
A ITIL lida com estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI
apresentando um conjunto abrangente de processos e procedimentos gerenciais, organizados
em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista
de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.
ITIL dá uma descrição detalhada sobre importantes práticas de IT com checklists, tarefas e
procedimentos que uma organização de Tecnologia da Informação pode customizar para suas
necessidades.
Para implementação na unidade serão capacitados todos os profissionais da área de
Tecnologia da Informação e áreas correlatadas na última versão do ITIL.
4.2.4.2.1.1.3 Serviços
Serviço é uma forma de entregar valor ao cliente facilitando o resultado almejado por eles
sem a necessidade de arcar com custos específicos e riscos. O valor do serviço é medido pela sua
utilidade e garantia. Utilidade é servir um propósito, melhorando o desempenho médio. Garantia
é servir para uso, reduzindo variações de desempenho. Juntos, utilidade e garantia, representam
o valor do serviço. O ITIL – Information Technology Infrastructure Libray – é reconhecido
mundialmente como um padrão para gerenciamento de serviço e tem como foco principal a
operação e a gestão do conjunto de melhores práticas para gerenciamento de processos de TI. A
utilização dos processos da ITIL para a implementação da Governança de TI é adotada após o
estabelecimento de uma visão conjunta das áreas demandantes com a TI que descreva o objetivo
de implementar um Programa de Melhoria Contínua de Serviços e que a organização possua uma
resposta clara do que ocorrerá se nada mudar. Os processos do ITIL podem ser subdivididos em:
Gerenciamento de Aplicações, Gerenciamento de Serviços e Gerenciamento de Infraestrutura de
TI. De modo sucinto o Gerenciamento de Serviço por ser o que contém a maior parte dos
processos do ITIL. O principal objetivo do Gerenciamento de Serviços é certificar-se que os
serviços de TI estão alinhados com as necessidades do negócio da empresa e seus processos estão
subdivididos em dois grupos:
•

Entrega de Serviço (Gerenciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de Capacidade,
Gerenciamento de Finanças, Gerenciamento de Disponibilidade e Continuidade do
Serviço);
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•

Suporte de Serviços. (Service Desk, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de
Problemas, Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudanças e
Gerenciamento de Versões);

Em razão de sua flexibilidade, a adoção do ITIL traz grandes benefícios, uma vez que não
define os processos a serem implementados, mas sim demonstra as melhores práticas que
podem ser utilizadas. De forma objetiva, podemos apontar alguns resultados decorrentes de sua
implementação, tais como: definição dos ciclos de vida dos processos, análise e classificação dos
erros, aumenta o grau de segurança do usuário, organiza métodos de trabalho, gera melhorias
contínuas e referências para novos usuários, contribui como facilitador e integrador entre as
áreas de trabalho, disponibiliza recursos tecnológicos em tempo integral, restaura a operação
normal do serviço (incidentes), avaliação de impactos de mudança, obtenção e uso de
indicadores, entre outros.
4.2.4.2.1.1.4 Ferramentas de Gestão a serem implantadas
Toda organização que possui um modelo de gestão, zela por suas ações de curto e longo
prazo e se utilizam de mecanismos sistemáticos e estratégicos para o controle e a evolução da
organização. Nestas organizações ferramentas como Plano de Ação – “PA” e Balance Score Cards
– “BSC” são adotadas por todos os setores e garantem um alinhamento estratégico das ações.
São estas ferramentas que norteiam as ações de TI na organização.
Para isso este Instituto CEM propõe a implantação de um Sistema de Gerenciamento de
Saúde, distribuído em duas direções conforme expostas abaixo, que podem ou não sofrer
alterações no momento de sua implantação, após o levantamento inicial da realidade da
Policlínica.
Para essa implantação se fará necessária toda a estruturação da rede de computadores da
Policlínica, inclusive com a aquisição de servidores para implementação de Active Directory,
Servidor de Arquivos, Firewall e Proxy e também para o sistema a ser implantado, bem como
desktops para trabalho.
4.2.4.2.1.1.5 Organização da Gestão Administrativa – Financeira e Geral
4.2.4.2.1.1.5.1

Módulo: Faturamento SUS

O módulo de Faturamento SUS foi idealizado para substituir os sistemas fornecidos pelo
DATASUS, facilitando e agilizando o processo de faturamento. Totalmente integrado com os
outros módulos do sistema e sempre atualizado com as últimas novidades do DATASUS, permite
faturamento sem perdas e glosas ajudando o aumento da receita hospitalar.
4.2.4.2.1.1.5.2

Módulo: Estoque, Farmácia e Nutrição

O módulo de Estoque permite o controle total do estoque, iniciando com o cadastramento
dos itens de forma estruturada (grupo/sub grupo farmacológico, princípio ativo, nome comercial
e fração) e registrando todas as movimentações do estoque com total rastreabilidade de
lotes/validades através da utilização de código de barras.
4.2.4.2.1.1.5.3

Módulo: Compras
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O módulo de compras funciona integrado com o Módulo de Estoque/Farmácia, recebendo
a requisição gerada por ele e permitindo a montagem de planilhas de cotação, geração de ficha
para cotação do fornecedor (via fax ou e-mail) ou a digitação direta pelo fornecedor (em site de
internet), geração da ordem de compra e acompanhamento das entregas. Serve tanto para
instituições privadas como públicas, já quem também conta com todo o processo licitatório de
acordo com as leis atuais.
4.2.4.2.1.1.5.4

Módulo: Gerencial / BI / Portal

O módulo Gerencial foi concebido visando a informação imediata e integrada de diversas
informações alimentadas em todo sistema.
A ideia é proporcionar consultas, relatórios e gráficos com “um clique” para rápida tomada
de decisão dos gestores.
A sua implantação é sempre acompanhada de uma parametrização para adequar as
informações às necessidades administrativas de cada instituição e permitir a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização (CAF) acessar via Internet (WEB) o mesmo.
4.2.4.2.1.1.5.5

Módulo: Financeiro

O módulo Financeiro foi desenvolvido totalmente integrado com os demais módulos. A
partir dele é possível controlar, além do tradicional contas a pagar e receber, fluxo de caixa e
contas correntes, os recebimentos de glosas e recursos do faturamento, os atrasos de entrega de
NF dos estoques, previsão orçamentária, custos e demais itens inerentes à uma gestão financeira.
4.2.4.2.1.1.5.6

Módulo: Custos

O módulo de Custos permite a avaliação dos custos por centro de custo, permitindo análise
de rentabilidade de cada um deles e gerando informações para visualização dos custos por
paciente, procedimento, médico, especialidade, etc.
Toda a parametrização é feita pelo usuário que têm liberdade de utilizar os critérios de
acordo com as decisões da administração.
4.2.4.2.1.1.5.7

Módulo: Manutenção

O módulo de Manutenção permite controlar as ações realizadas pelo Departamento de
Manutençãa Policlínicaar, seja através de alertas sobre manutenções preventivas (integrado com
o módulo de Patrimônio) seja pelo acompanhamento das ordens de serviço (internas e externas)
da manutenção.
4.2.4.2.1.1.5.8

Módulo: Patrimônio

O módulo de Patrimônio auxilia no controle de cadastramento, localização, inventário e
depreciação patrimonial. Além disso, integrado com o módulo de Manutenção, permite o
controle dos gastos, manutenções preventivas e corretivas realizadas no bem.
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4.2.4.2.1.1.6 Organização dos Serviços Assistenciais
4.2.4.2.1.1.6.1

Módulo: Atendimento

O módulo de Pronto Socorro permite registro rápido dos pacientes que utilizam este
setor, gerando fichas de internação e a conta hospitalar para o faturamento de taxas,
procedimentos e materiais/medicamentos em tempo real. Engloba ainda a parte relativa aos
totens de emissão e chamamento de senha, Controle de Salas, Gestão do Fluxo de Atendimentos,
Classificação de Riscos, Pronto Socorro, Agendamento de Consultas, Exames, Sessões e
Tratamentos, Ambulatório e Internação.
4.2.4.2.1.1.6.2

Módulo: Centro Cirúrgico

O módulo de Centro Cirúrgico auxilia em todo o gerenciamento do setor, desde o
agendamento da cirurgia, geração do mapa cirúrgico, controle de horários, kits de cirurgias até o
encerramento com controle de RPA, relatório cirúrgico, folha de gastos e faturamento integrado.
4.2.4.2.1.1.6.3

Módulo: Prescrição Eletrônica e PEP

O módulo de prescrição eletrônica e prontuário eletrônico do paciente foi desenvolvido
com o objetivo de agilizar o atendimento médico e diminuir a utilização de papel. Com ele é
possível fazer todos os pedidos de procedimentos e prescrição, registrar as evoluções dos
pacientes, visualizar laudos, e várias outras atividades necessárias para melhorar a qualidade no
atendimento ao paciente.
As interfaces foram desenvolvidas a partir de diversas experiências de implantações bem
sucedidas em diversas instituições, levando em conta as diferenças culturais existentes mas
também provendo uma padronização de conceitos que além de agilizar o registro médico,
permite maior clareza nas informações, redução de glosas e rapidez na tramitação de
documentos o que gera diminuição do tempo de resposta dos setores de apoio.
4.2.4.2.1.1.6.4

Módulo: Diagnóstico e Terapia

O módulo de Laboratório permite gerenciamento total do setor, desde o registro do pedido
até a entrega do laudo, passando por coleta, digitação dos laudos e controle de impressão. Além
disso, com o interfaceamento dos equipamentos para obtenção dos resultados (que são
transferidos diretamente para os laudos), ajuda a reduzir o tempo de resposta dos exames
sensivelmente. Outra vantagem é que os exames confirmados são automaticamente lançados na
conta do paciente.
4.2.4.2.1.1.6.5

•
•
•
•
•
•

Módulo: Programas Auxiliares e de Apoio

Higienização e Limpeza
SAME
Lavanderia e Rouparia
Central de Material Esterilizado
Sistema de Atenção ao Cliente
Nutrição e Dietética
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•
•
•

Movimentação de Documentos
Banco de Sangue
Serviço Social

4.2.4.2.1.1.7 Gerenciamento Eletrônico De Prontuários E Sua Relação Com Sia/Sus E Sih/Sus
No tocante ao gerenciamento e alimentação das informações para o SIH –Sistema de
Informações Hospitalares e SIA – Sistema de Informações, do Ministério da Saúde, estas serão
geradas eletronicamente pelos softwares que se pretende adotar para a unidade, com todas as
informações necessárias para faturamento, com a apresentação de atendimentos de forma
eletrônica, as quais serão apresentadas mensalmente de acordo com o calendário proposto pelo
Gestor Estadual.
4.2.4.2.1.1.7.1

Gerenciamento Eletrônico de Prontuários

O uso de tecnologias está cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas e instituições,
gerando assim transformações nos processos de comunicação, armazenamento, organização e
disseminação de informações. Assim, diversos são os setores que vivenciam este processo
acelerado de desenvolvimento e inclusão tecnológica, que prometem trazer “soluções” para a
vida das pessoas e das empresas, promovendo uma verdadeira enxurrada de aparatos
tecnológicos inundando a chamada “sociedade da informação”. Dentre os diversos setores que
mais têm sido afetados pelos avanços tecnológicos destacam-se aqueles cuja ênfase recai sobre
a criação, processamento e disseminação da informação.
Na área da saúde não é diferente, pois ao inserir equipamentos tecnológicos e tecnologias,
procuramos dentre outros objetivos, suprir nossas necessidades de administração do grande
número de informações médicas.
Contudo, apesar de algumas instituições brasileiras vivenciarem experiências com o PEP,
ainda são muitas as pessoas que encontram resistência frente ao uso e implantação desta
ferramenta, seja no sentido de não dominarem tais aparatos tecnológicos, seja por não
confiarem no armazenamento destas informações. Por outro, lado tais resistências acabam por
suscitarem iniciativas por parte das instituições, cujo objetivo é tornar mais prático o
gerenciamento das informações.
A quantidade exagerada de prontuários médicos, e a escassez de espaços físicos, bem
como a falta de um acondicionamento adequado, configura-se hoje em intensos problemas que
precisam de análises e ações urgentes.
Ao serem implantadas tecnologias de informação em unidades de saúde, os profissionais
envolvidos nesta área em parceria com Bibliotecários tendem a desenvolver modelos de sistemas
que promovam a guarda e o armazenamento desses documentos, como também possibilitar a
comunicação entre diversos sistemas articulando assim à área administrativa com a assistência
médica.
4.2.4.2.1.1.7.2

Definições e Recomendações

O prontuário tradicional vem sendo utilizado ao longo do tempo pelas unidades de saúde,
no sentido de fazer o registro das informações sobre o estado de saúde do paciente. De acordo
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com Roger e Gaunt (1994, p.194), apud Pinto (2006, p. 36), “o prontuário do paciente individual
e coletiva, é uma memória escrita das informações clínicas, biológicas, diagnósticos e
terapêuticas de uma pessoa, ás vezes individual e coletiva, constantemente atualizado”:
O prontuário deve ser organizado para prestar serviços ao paciente, ao corpo clínico, à
administração da Policlínica e à sociedade. Serve como instrumento de consulta, avaliações,
ensino, pesquisa, auditoria, estatística médico-hospitalar, sindicâncias, prova de que o doente foi
ou está sendo tratado convenientemente, investigação epidemiológica, processos éticos e legais,
comunicação entre os profissionais de assistência ao paciente, defesa e acusação. (CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, p.11, 2006)
O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Legislação Arquivística Brasileira, no uso de suas
atribuições criaram resoluções que definem o prontuário médico e normaliza a criação do
prontuário eletrônico. Neste âmbito o CFM, define o prontuário do paciente como sendo um:
•

Documento único constituído por informações, sinais e imagens registradas, geradas a
partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a
ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, utilizados para possibilitar a
comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência
prestada ao indivíduo. (BRASIL, CFM, 2002).

Neste sentido fica claro que a responsabilidade pelo prontuário do paciente inclui o
envolvimento e a participação de uma variedade de profissionais: médicos, enfermeiros,
psicólogos, dentistas e outros. Por ser um tipo de documento corrente, estes profissionais
compartilham de informações diferentes, dentro de suas respectivas áreas e é por essa
multidisciplinaridade de profissionais que surge uma variedade de informações. É neste cenário
que o Bibliotecário atua no sentido de organizar as informações, realizando processos de
recuperação com o uso de metadados, atuar nos processos de classificação e indexação dos
termos utilizados nos POP´S.
Vale ressaltar que o conceito de prontuário médico permanece, a novidade é que passa a
ser visto não somente como documento em papel, passando, porém a ser registrado também
em suporte eletrônico. Neste sentido, com a proliferação das Tecnologias de informação e
comunicação (TICs) no âmbito da saúde, observa-se que o prontuário tradicional passa por
transformações no que tange ao formato, tratamento, organização e gerenciamento das
informações.
Diante destas definições compreende-se que Prontuário eletrônico é um meio físico de
repositório das informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um
indivíduo. Observa-se também que o mesmo pela sua característica, traz consigo inúmeros
benefícios obtidos deste formato de armazenamento. Dentre os quais podem ser destacados:
acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais; acesso a conhecimento cientifico
atualizado com consequente melhoria do processo de tomada de decisão e de acordo com Gremy
(1987) apud Pinto (2006, p. 38), funciona como fonte de informação para pesquisas clínicas,
epidemiológicas; fonte de informação para identificar grupos de pacientes específicos, além de
funcionar como mecanismo para a preservação documental.
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No entanto algumas considerações devem ser feitas, pois ao mesmo tempo em que o PEP
apresenta algumas vantagens em relação ao prontuário em papel, encontra-se de acordo com
estudos feito por Sabatini (1999), Van Ginneken; Moorman (1997), algumas desvantagens, dais
quais pode-se destacar: a necessidade de grande investimento em hardware, software e
treinamento; resistência a mudanças; demora na sua implantação e falha na tecnologia.
Diante desta problemática das vantagens e desvantagens da implantação e uso do PEP,
observa-se de acordo com estudos recentes sobre prontuários eletrônicos as instituições de
saúde, principalmente quando olhada para organizações particulares estão investindo nesta nova
ferramenta de armazenamento de informações, visto que esta funciona como ferramenta que
facilita a qualidade, no que tange á recuperação das informações em pouco tempo.
4.2.4.2.1.1.8 A Aplicação do PEP na Policlínica:
As Recomendações do CFM
Até aqui nosso olhar voltou-se para a discussão do PEP, no qual fizemos um levantamento
de literatura quanto às definições da referida ferramenta. Nesta seção abordaremos os requisitos
necessários para o uso de sistemas informatizados em unidades de saúde. Tomemos como base
a resolução CFM nº 1.639/ 2002, revogada pela Resolução CFM n. 1821/ 2007, que aprova as
“Normas Técnicas para o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio do prontuário
médico”, dispondo sobre tempo de guarda dos prontuários e estabelecendo critérios para
certificação dos sistemas de informação.
Os modernos sistemas de gerenciamento e armazenamento de informações em saúde
devem ser elaborados de forma que apoiem o processo local de atendimento, fornecendo,
portanto, comunicação dentro e fora da instituição, tendo uma estrutura comum.
Com os avanços da tecnologia da informação, que vem oferecendo novos métodos de
armazenamento e de transformações de dados, as instituições de saúde vêm paulatinamente
inserindo estes “equipamentos” em seu ambiente de trabalho. É, pois, através da introdução das
TIC’S que o CFM em parceria com a Legislação arquivista brasileira, atendendo as necessidades
destas instituições estabelece normas para a criação do PEP, com o objetivo de uniformizar a
estrutura, acesso e confiabilidade.
Obedecendo a resolução do conselho federal de Medicina nº 1.639/2002, onde dispõe
sobre “normas técnicas para o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio do
prontuário Médico”; e da legislação arquivista brasileira (a Resolução CONARQ nº 7/97, a NBR
nº 10.519/88, da ABNT e o decreto nº 4.073/2002, que regulamenta a lei de arquivos nº
8.159/91), a criação de um prontuário eletrônico deve-se acima de tudo manter a integridade
das informações; bem como a privacidade e confidencialidade. Neste sentido o sistema de
informação o fará tais controles, através de métodos fortes de autenticação, do controle de
acesso e métodos de processamento dos sistemas operacionais conforme consta na norma
ISO/IEC 15.408, para segurança dos processos de sistema.
Com a criação de um prontuário eletrônico, as informações médicas têm a garantia de se
manter permanente a guarda destas informações; por meios magnéticos ou ópticos e
microfilmados e no caso da digitalização dos prontuários, o CFM e a Sociedade de Informática em
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Saúde (SBIS), autoriza a eliminação do suporte de papel dos mesmos, desde que a forma de
armazenamento dos documentos digitalizados obedeça a norma específica de digitalização
contida no anexo da resolução proposta pelo CFM e após ser analisados pela comissão
permanente de avaliação de documentos da unidade médico-hospitalar geradora do arquivo.
Neste sentido com o uso suporte das tecnologias da informação e com a implantação de
sistemas informatizados na área da saúde, ocorrerá a inserção de profissionais da saúde que
ainda se sentem parcialmente ou totalmente excluídos dessas tecnologias, vindo então
possibilitar agilidade e qualidade no atendimento ao paciente. Os profissionais da informação
não ficam fora deste contexto, uma vez que podem exercer atividades relacionadas com o uso e
disponibilidade de informações, dentre as quais pode-se citar a organização, sintetização,
representação e disseminação da informação. Segundo Davidoff, apud Leite e Galvão (p. 02).
[...] podem também ter um papel crucial na recuperação da informação, na criação de
sistemas de recuperação da informação, avaliando quais informações são importantes tanto
para clínicos, como para pacientes e suas famílias, selecionando a informação adequada a cada
um deles.
Para o desenvolvimento de sistemas para a implantação do PEP, o mesmo deverá manter
a integridade das informações através do controle de vulnerabilidades, controle de acesso e
métodos fortes de autenticação; bem como utilizar mecanismos de acesso restrito e limitado a
cada perfil de usuário, processos de back-up, sistemas de auditoria, compartilhamento dos
dados, criação de senhas individuais e digitalização dos prontuários. Quanto a certificação dos
sistemas informatizados, o mesmo será reconhecido pelo AC (autoridade certificadora)
credenciada pelo ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) que é responsável pela AC,
afim de garantir a identidade do sistema. Após a identificação do software o CFM e a SBIS
emitiram um selo digital de qualidade que poderá ser incorporado na tela de abertura do sistema.
Deve-se ressaltar que além da criação de um arquivamento eletrônico, o prontuário
tradicional deverá permanecer no prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro.
É, pois, a partir das recomendações supracitadas que as entidades criadoras podem
distribuir os sistemas para as unidades de saúde, qualquer falta de um desses processos o sistema
não poderá ser utilizado. Neste sentido as organizações de saúde devem verificar se os mesmos
estão de acordo com as normas do CFM/ e certificado pela SBIS.
4.2.4.2.1.1.8.1

O Profissional no Gerenciamento do PEP:

Habilidades e Competências
Muito se têm discutido sobre as competências e habilidades dos profissionais da
informação e suas áreas de atuação. A presente seção retoma a estas questões, porém buscando
compreender o perfil deste profissional na área da saúde. A princípio, partimos da hipótese de
que a área da saúde possui particularidades necessitando, porém de profissionais com formação
específica, para que possa atuar na organização, representação e disseminação da informação.
Neste contexto vale destacar o enumerado de situações no qual o bibliotecário precisa gerenciar
segundo Leite e Galvão (2006) em seu artigo “Os profissionais da informação em saúde: perfis e
campos de atuação”:
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1. Número crescente de informações geradas diariamente e alta probabilidade de
dispersão;
2. Abrangência e características das tipologias de informação requeridas pelos diferentes
profissionais que atuam no campo da saúde;
3. Precisão, relevância e confiabilidade das informações a serem usadas no campo da
saúde;
4. Tempo limitado para acesso, leitura e compreensão das informações, seja por parte do
profissional da informação, seja por parte dos usuários da informação no campo da
saúde. (LEITE, GALVÃO, 2006, p. 02)
A partir dessas colocações, faz-se necessário pensar em um profissional que além da sua
formação, tenha habilidade diante das tecnologias. O processo acelerado da inclusão digital cria
a necessidade de adaptações dessas tecnologias para atender as demandas de cada área
específica. A área de saúde entra nessa nova globalização, procurando suprir suas necessidades
de administração do crescente número de informações médicas.
A literatura da área biblioteconômica resgata trabalhos como os de Silva (2005) que
discute o bibliotecário médico, um profissional que trabalha diretamente com os profissionais
da área de saúde para a realização de pesquisas. “A sua parceria com outros profissionais
qualifica o atendimento aos pacientes e agrega muito valor na obtenção de resultados mais
eficazes para os atendimentos clínicos, estudos acadêmicos e desenvolvimento científico”.
O bibliotecário que atua junto à organização do PEP, não se difere muito desse perfil, já
que cabe a ele também a organização das informações, em muito relevantes para a pesquisa
cientifica e manutenção do histórico de saúde dos pacientes. Neste sentido, a Ciência da
Informação possui uma visão ampla das questões e problemas relacionados ao fluxo de
informação e gerenciamento desses sistemas, que pode contribuir consideravelmente para o
bom andamento das atividades na área médica. A parceria do profissional médico com o
profissional da informação tende a desenvolver modelos de sistemas de informação que
otimizem a demanda, a guarda e o armazenamento desses documentos, onde prevaleçam os
critérios médico-científicos, históricos e sociais de relevância para o estudo, pesquisa e prática
médica.
Muitas bases de dados na área de saúde são desenvolvidas a partir de avançados sistemas
de informação. Com a implantação de prontuários eletrônicos inicialmente por sistemas internos
e futuramente interligados em rede, ocorrera a inclusão de uma notável parcela de profissionais
de saúde que ainda se sente excluídos dessas novas tecnologias, possibilitando assim, qualidade
e agilidade no atendimento ao paciente.
A criação desse ecossistema de informação permitirá avanços em escala para a cidadania,
a gestão pública e governabilidade estatal, com ganhos sociais para todos. Principalmente para
os profissionais de saúde que terão a possibilidade de ampliar o número de ferramentas de
trabalho e recursos disponíveis, em uma rede de cooperação que desonera o fluxo de
informação, permitindo assim que o profissional se atenha ao processo de tomadas de decisão e
avaliação atendendo as demandas de suas práticas diárias. Para isso a informação deve ser
colocada em um ambiente colaborativo de comunicação, seguro, em rede integrada, aberta e
modular, que atenda as condições de veracidade, confiabilidade e usabilidade. (MOTA; BABÊTTO,
2004, p. 5).
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Nesse ínterim, é possível identificar que o profissional deve estar preparado para gerenciar
eletronicamente as informações implantadas; avaliar as informações acompanhando os
procedimentos; participar diretamente na implantação do programa garantindo qualidade no
arquivamento, eficiência e agilidade na organização e recuperação das informações, além de
obedecer à legislação vigente e criar mecanismos de acesso restrito e limitado a cada perfil de
usuário, de acordo com sua função no processo assistencial.
4.2.4.2.1.1.8.2

O Sistema de PEP

Conforme descrito nesta Proposta de Trabalho, no Módulo: Prontuário Eletrônico, o
sistema a ser instalado na Policlínica deverá seguir as recomendações de arquivamento,
segurança e aplicabilidade do Conselho Federal de Medicina.
Seguirá ainda as boas práticas de Segurança da Informação (Confidencialidade, Integridade
e Disponibilidade) praticando para isso a redundância de Bases de Dados e distribuição de
Sistemas na unidade de saúde. Backups e replicação de dados deverão fazer parte integrante de
todo o sistema, e não apenas do PEP, de forma a garantir que em casos de catástrofe tecnológica
o tempo de paralisação seja o menor possível para os usuários de sistema.
Ainda seguindo as recomendações do Conselho Federal de Medicina, apesar de não
mandatório, após implantação poderá ser estudado a viabilidade de uma possível certificação
para a estrutura e sistemas instalados.

4.2.5 Proposta para Regimento Corpo Clínico
PROPOSTA PARA REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO
CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO
Art. 1º - O Corpo Clínico da Policlínica é representado pelo conjunto de médicos que atuam
na instituição e, como unidade técnica-administrativa, é responsável pela coordenação das
atividades médicas, diagnósticas e terapêuticas, em seus objetivos de assistência à saúde, ensino e
pesquisa.
PARAGRÁFO ÚNICO: O Corpo Clínico da Policlínica possui autonomia e responsabilidade
técnica, profissional, científica, política e cultural, devendo zelar pela conduta técnica, ética, moral e
humanitária dos seus profissionais, assim como o bom desempenho e imagem institucional.
Art. 2º - Os médicos do Corpo Clínico da Policlínica se representam nas seguintes categorias:
Membros Celetistas: são aqueles médicos que trabalham formalmente na unidade em vínculo
trabalhista de CLT, independente da carga horária contratada, seja ela em regime de diarista e/ou
plantonista.
Membros Credenciados: são os médicos que exerçam suas atividades profissionais por meio
de vínculo com empresas médicas contratadas ou cooperativas que prestam serviços à unidade,
assim como os que estiverem ligados a outras instituições.
PARÁGRAFO ÚNICO: Outras modalidades poderão ser criadas conforme a demanda da
Instituição.
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS DO CORPO CLÍNICO
Art. 3º - São objetivos do Corpo Clínico:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica do Estado de Goiás, as Resoluções do
Conselho Federal de Medicina, o Estatuto da Policlínica , seu Regimento Interno e suas
Normas Técnicas, assim como este instrumento regimental normativo.
Contribuir para o desenvolvimento do trabalho em equipe com o objetivo de atingir toda a
potencialidade resultante em benefício dos usuários da Policlínica .
Contribuir para o bom desempenho do profissional médico e da equipe de saúde, inclusive
no que se refere à colaboração na assistência a pacientes sobre responsabilidade de outros
profissionais médicos.
Assegurar a melhor assistência aos usuários da Policlínica , garantindo o atendimento global
ao paciente em regime ambulatorial, de emergência e internação, bem como o suporte
emocional e informativo aos familiares e/ou responsáveis.
Colaborar para o aperfeiçoamento dos médicos em aprendizado e demais discentes da
Policlínica .
Produzir e estimular a pesquisa médica no âmbito da Instituição.
Cooperar com a administração da Policlínica , objetivando a melhoria da assistência
prestada.
Revisar anualmente, ou conforme necessidade, as rotinas assistenciais existentes,
objetivando a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.
Propor diretrizes de atuação em assuntos que propiciem melhoria na qualidade do produto
ofertado nas áreas de atuação da Policlínica .
Participar de programas de promoção e manutenção da saúde adequada às necessidades
de demanda da Policlínica .
Estimular e promover estudos com o objetivo de identificar melhorias da assistência
prestada, inclusive no que se refere à participação efetiva nas diversas comissões
hospitalares.
Primar pela qualidade da relação médico-paciente e equipe de saúde, promovendo estudos
que possam ampliar o conhecimento do perfil comportamental do paciente e seus
familiares, necessário ao estímulo de suas participações no processo terapêutico.
Oferecer as condições necessárias à absorção de novos recursos tecnológicos e científicos
pela equipe de saúde da Policlínica .
Zelar pela qualidade do prontuário do paciente, fazendo as evoluções e prescrições de forma
legível, assinando, datando e identificando o responsável.
Colaborar e participar ativamente nos programas e projetos de ensino e pesquisa da
Policlínica .
Promover o desenvolvimento das atividades de recuperação e manutenção da saúde dos
pacientes da Policlínica .
Promover intercâmbio com instituições que possam contribuir para a melhoria da qualidade
da assistência médico-hospitalar.
Proporcionar e viabilizar as funções de ensino, pesquisa e extensão objetivando a formação
e capacitação de recursos humanos na área de saúde.
Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho e/ou de suporte às atividades
desenvolvidas.
Desenvolver outras atividades correlatas na sua área de atuação.
Assumir a responsabilidade civil, criminal e ética sobre os atos que tenha praticado no
exercício da medicina.
Comunicar aos órgãos diretivos, e ao Conselho Regional de Medicina da Goiás, quando for
indicação, falhas na organização, nos meios e na execução da assistência prestada na
Instituição.
Orientar-se pelo Código de Ética Médica, manter com os demais colegas e funcionários um
relacionamento cordial e respeitoso.
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CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO
Art. 4º - A composição do corpo clínico da Policlínica deve ser exclusivamente de profissionais
médicos devidamente regularizados no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e que
exerçam suas funções nesta instituição:
O corpo clínico encontra-se organizado em:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Diretoria Técnica de Saúde (Médico)
Diretoria Clínica (Médico)
Gerência Médica
Comissão de Ética Médica
Serviço de Controle de Infecçãa Policlínicaar
Comissões Permanentes ou Temporárias
Médicos da Unidade de Saúde
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
CAPÍTULO IV - DAS FINALIDADES

Art. 5º A Policlínica Regional - Unidade Posse tem como finalidade promover serviços
Especializados de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, de média complexidade e alta resolutividade
em articulação com a atenção básica e assistência hospitalar, oferecendo à população da região
o acesso ambulatorial às especialidades médicas diversas. Os pacientes deverão ser
encaminhados, prioritariamente, pelas unidades Básicas de Saúde ou de acordo com pactuação
regional.
PARAGRAFO 1º A unidade de saúde disponibiliza serviços à comunidade usuária do SUS de
segunda a sexta, das 07h00 – 19h00.
I- Atendimento Ambulatorial para pacientes internos e externos encaminhados via Complexos
Reguladores Municipais/Estaduais.
II Exames de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiometria
Colposcopia
Endoscopia Digestiva Alta/colonoscopia/cistoscopia
Eletrocardiografia
Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia
Exames Oftalmológicos (Tonometria
Teste Ortóptico
Campimetria
Mapeamento de Retina
Biometria Ultrassônica e outros)
Eletroencefalografia
Eletroneuromiografia
Espirometria
Holter/MAPA
Mamografia
Nasofibroscopia
Radiologia Simples
Ressonância Magnética
Teste Ergométrico
Urodinâmica
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•
•

Patologia Clínica.
Sessões de tratamentos: hemoterapia, litotripsia e hemodiálise

III – Cirurgias menores ambulatoriais (cma)
As cirurgias menores ambulatoriais (cma) são aqueles procedimentos cirúrgicos
terapêuticos ou diagnósticos que não requerem internações hospitalares. São realizados com
anestesia local ou troncular, em consultório, sem a presença do médico anestesista e
dispensam cuidados especiais no pós-operatório.
IV. Coleta de exames de Patologia Clínica
Art. 6º A unidade será mantida com base nas verbas especificas oriundas da Secretaria de
Estado da Saúde.
Art.7º A estrutura da unidade de saúde compreende duas ares articuladas, figurando na
primeira e a estrutura para atendimento ambulatorial e na segunda à técnico administrativa.
Art.8º A estrutura da unidade de saúde distribui-se hierarquicamente pelos dirigentes níveis
de decisão, coordenação e execução
I Diretorias
II Gerencia Supervisões e Coordenações
III Responsáveis

Art 9º. A Diretoria tem a responsabilidade coordenar e fiscalizar as atividades da estrutura
da unidade de Saúde
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Diretoria é composta por: Diretor Geral (Gestor), Diretor
Técnico (Médico), Diretor Clínico, nesse caso, responderá também pelo corpo Clínico e com
atribuições especificas de representatividade do corpo clínico conforme legislação vigente.
2º Diretor Geral será substituído nos seus impedimentos pelos Diretores Técnico, Diretor
Administrativo, nesta ordem
Art. 10º - São atribuições do coordenador de clínicas assistenciais:
I.
II.
III.
IV.

Supervisionar e coordenar as atividades de sua clínica.
Organizar a escala de férias e indicar substituições em sua área de responsabilidade,
conjuntamente com o Coordenador Médico.
Coordenar a elaboração de rotinas e protocolos relativos à sua área de responsabilidade.
Promover reuniões gerenciais e assistenciais de forma regular e periódica, com o objetivo
de organizar as atividades assistenciais, estimular o ensino e o conhecimento científico,
assim como a gestão da unidade.
CAPÍTULO V - DA REPRESENTAÇÃO E PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 11º - O Corpo Clínico é coordenado e representado pelo Diretor Clínico e, na(s) sua(s)
impossibilidade(s), pelo seu respectivos substituto. O Diretor Clínico será eleito a cada 30 (trinta)
meses, por votação direta e secreta, em Processo Eleitoral do Corpo Clínico especialmente
convocado para essa finalidade por meio de Edital interno do Diretor Técnico da Policlínica por
maioria simples de votos, podendo haver reeleição do mesmo por até 4 (quatro) mandatos
consecutivos. O Edital deverá ser exposto com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CAPÍTULO VI - DAS COMPETÊNCIAS
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Art. 12º - À Diretoria Técnica compete:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Assegurar as condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica,
visando o melhor desempenho do Corpo Clínico, em benefício da saúde da população
usuária de seus serviços.
Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica, sendo o
responsável para prover as condições necessárias ao seu funcionamento.
Representar a Policlínica em suas relações com as autoridades médicas e sanitárias, quando
o exigirem as leis em vigor.
Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigência.
Comunicar ao CRM, por escrito, ao assumir ou deixar definitivamente o cargo.
Assegurar espaço físico adequado para o funcionamento das atividades do corpo clínico da
Unidade.
Art. 13º - À Diretoria Clínica compete:
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 n.º 1638/2002 e 2056/2013;
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 – disponibilizar meio (livro ou digital) para registro de ocorrências aos médicos plantonistas.
Art. 28. 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;
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 Regulamento do Corpo Clínico;
IV – supervisionar a efetiva realização do ato médico, 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 pela Policlínica, 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;
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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 CREMEGO a ata da eleição da Diretoria Clínica e da Comissão de Ética Médica;
XII - comunicar ao CREMEGO, 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;
XIV – assinar as Autorizações de Internaçãa Policlínicaar (AIHs), fazendo constá-las no
prontuário dos pacientes atendidos pelo SUS;
XV – agendar as perícias médicas, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado entre o Ministério Público Federal e a UFTM, no ano 2000, bem como zelar pelo
cumprimento do referido termo em sua totalidade.
Art. 14º - À Gerência Médica da Policlínica compete:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Exercer a Gerência Clínica e representar o Corpo Clínico em todos os órgãos colegiados
deliberativos e formuladores de política institucional existente, ou que venham a existir,
assim como externamente sempre que necessário ou solicitado pela Diretoria Técnica.
Presidir as Assembleias do Corpo Clínico.
Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os programas e as atividades de assistência
do Corpo Clínico, estimulando em cada um o espírito de trabalho em equipe, o respeito
ao paciente, os princípios que norteiam a moral e a ética médica e o espírito científico.
Acompanhar os trabalhos de cada clínica e seus coordenadores, com vistas à prestação
da melhor assistência ao paciente.
Indicar os representantes do Corpo Clínico nas diversas comissões de assessoria técnica
e análise de desempenho existente na unidade.
Assegurar a assistência médica integral, geral e especializada, ao paciente em todas as
fases do seu atendimento.
Elaborar e revisar, regularmente e sempre que necessário, normas, rotinas e
procedimentos direcionados ao Corpo Clínico, bem como zelar pelo seu cumprimento.
Participar ativamente das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na unidade.
Estimular a participação de todos os membros nos eventos científicos organizados pela
Unidade, com vistas ao aperfeiçoamento técnico.
Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico, bem como pelos
regulamentos institucionais e pela sua boa imagem.
Comunicar aos órgãos diretivos, e quando necessário ao Conselho Regional de Medicina
de Goiás, falhas na organização, nos meios e na execução da assistência prestada na
Instituição.
Comunicar, por escrito, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, a posse
/ afastamento, ou a substituição desta função, sempre que ela ocorrer, mesmo que
temporariamente.

Art. 15º - Aos Membros do Corpo Clínico compete:
I.
II.

Frequentar as instalações da Policlínica , valendo-se dos recursos técnicos e meios de
diagnóstico disponíveis para promover o melhor atendimento aos seus pacientes.
PARAGRÁFO ÚNICO: O uso de equipamentos e instrumentos e a utilização de medicamentos
poderão ser restringidos por normas relativas à qualificação e treinamento dos membros e
limitados pela observância de Protocolos Assistenciais de cada serviço.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Participar das Assembleias e Reuniões Técnico-Científicas do Corpo Clínico.
Participar das comissões permanentes e temporárias da Policlínica .
Votar e ser votado nas eleições deliberativas.
Eleger o Coordenador Médico, bem como a Comissão de Ética Médica.
Elaborar adequadamente os prontuários dos pacientes sob seus cuidados, fazendo as
evoluções e prescrições de forma legível, assinando, datando e identificando o responsável.
Assumir a responsabilidade civil, criminal e ética sobre os atos que tenha praticado no
exercício da medicina.
Colaborar com a administração da instituição, respeitando o Código de Ética Médica, os
regulamentos e as normas existentes.
Orientar-se pelo Código de Ética Médica, manter com os demais colegas e funcionários um
relacionamento cordial, colaborativo e respeitoso.
Receber a remuneração sem intermediação ou desconto e sem retenção.
CAPÍTULO VII - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DO CORPO CLÍNICO
Art. 16º - A Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão do Corpo Clínico.

PARAGRÁFO PRIMEIRO - O Corpo Clínico deliberará por meio de Assembleias Gerais
Ordinárias convocadas pelo Diretor Técnico com antecedência mínima de 10 (dez) dias, instalandose, em primeira convocação, com quórum mínimo de 2/3 de seus membros e, em segunda
convocação, após uma hora, com qualquer número de membros.
PARAGRÁFO SEGUNDO - As deliberações se darão por maioria simples de votos.
PARAGRÁFO TERCEIRO - Extraordinariamente, as Assembleias poderão ser convocadas com
24 horas de antecedência pelo Diretor Técnico ou por solicitação de pelo menos 1/3 dos membros
do Corpo Clínico.
PARAGRÁFO QUARTO - A Diretoria Geral poderá solicitar a realização de Assembleias
Extraordinárias por meio do Diretor Técnico.
CAPÍTULO VIII - DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
Art. 17º - A Comissão de Ética Médica é regida pela Resolução CFM Nº 2.152/2016,
destacando que a Comissão de Ética Médica será composta de membros efetivos e suplentes,
sempre em número proporcional ao de membros do Corpo Clínico da Policlínica .
PARAGRÁFO PRIMEIRO - A eleição da Comissão de Ética será feita pela votação direta e secreta
de todos os médicos pertencentes ao Corpo Clínico e o mandato será conforme normas vigentes
estabelecidas pelo CFM.
PARAGRÁFO SEGUNDO - As eleições serão convocadas pelo Coordenador Médico com
antecedência de 30 dias, com prazo de inscrição até 14 dias antes da data da assembleia que a
elegerá.
PARAGRÁFO TERCEIRO - Os candidatos à Comissão de Ética se inscreverão individualmente
junto ao Coordenador Médico, que nomeará uma junta eleitoral para coordenar as eleições.
PARAGRÁFO QUARTO - O mandato da Comissão de Ética Médica será coincidente com o da Gerência
Médica, sendo permitida a recondução ao cargo.
PARAGRÁFO QUINTO - A presidência da Comissão será exercida pelo membro que obtiver o
maior número de votos, escolhendo entre os demais membros o seu secretário.
PARAGRÁFO SEXTO - Em caso de vacância do cargo, será convocado a preenchê-la o suplente
que tiver obtido o maior número de votos. Quando houver vacância de metade ou mais dos cargos,
será convocada nova eleição para complementar o mandato.
Art. 18º - Compete à Comissão de Ética Médica:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zelar pelos princípios da ética médica.
Supervisionar e orientar, em sua área de atuação, o exercício da atividade médica.
Comunicar ao CRM o exercício ilegal da medicina.
Manter atualizado o cadastro de médicos na Instituição.
Colaborar com o CRM na tarefa de educar, divulgar e orientar sobre temas relativos à ética
médica.
Instaurar sindicâncias, apurar e emitir relatório circunstanciado de todas as infrações que
cheguem ao seu conhecimento.

CAPÍTULO IX - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 19º - Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator, sujeito às penalidades
deste Regimento quando:
Infringir o Código de Ética Médica e as determinações dos Conselhos Federal de Medicina –
CFM e o Conselho Regional de Medicina de Goiás – CRM/GO.
Infringir o Estatuto da Policlínica , quando houver conotação ética.
Infringir as normas estabelecidas neste Regimento.
PARAGRÁFO PRIMEIRO - Nos casos de suspeita ou indício de infração, a Comissão de Ética
instaurará sindicância, apurará e, no prazo de trinta dias, encaminhará a conclusão ao Coordenador
Médico para aplicação da punição.
PARAGRÁFO SEGUNDO - Nos casos de suspeita de infração de caráter ético, o resultado será
encaminhado ao CRM, que julgará e, se for o caso, aplicará a punição.
PARAGRÁFO TERCEIRO - Será garantido ao acusado o amplo direito à defesa.
Art. 20º - Os Membros do Corpo Clínico que forem considerados transgressores estarão
sujeitos às seguintes penalidades:
Advertência Verbal.
Advertência Escrita.
Suspensão por 30 dias de suas atividades na Unidade.
Exclusão do Corpo Clínico.
PARAGRÁFO ÚNICO: As penalidades aplicadas por transgressão a normas administrativas ou
regimentais obedecerão à gradação acima, exceto nos casos de incontestável gravidade, a juízo a
Comissão de Ética e Gerência Médica.
CAPÍTULO X - DAS COMISSÕES/COMITÊS TÉCNICOS
Art. 21º - São Comissões/Comitês Técnicos Permanentes do corpo clínico da Policlínica :
I.
II.
III.
IV.
V.

A Comissão de Ética Médica.
A Comissão de Revisão de Prontuário.
Comissão de Farmácia.
Comissão de Controle de Infecçãa Policlínicaar.
Comissão de Gerenciamento de Resíduos.

Art. 22º - Serão Comissões Temporárias da Policlínica as criadas segundo a necessidade de
melhor organizar os trabalhos desta Instituição.
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PARAGRÁFO ÚNICO - A duração das Comissões Temporárias não poderá exceder o prazo de
seis meses. Caso haja necessidade de extensão dos seus trabalhos por um período maior, elas serão
transformadas em Comissões Permanentes e deverão seguir as regras estabelecidas para estas.
CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23º - Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade física
permanente ou interrupção da gravidez deverão ser previamente submetidas à apreciação do
Coordenador Médico e Diretor Técnico e, se necessário, da Comissão de Ética, com registro em ata.
PARAGRÁFO ÚNICO: Em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por três médicos
presentes ao ato, sendo o fato posteriormente comunicado ao Coordenador Médico.
Art. 24º - Os documentos constantes do prontuário médico são de propriedade do paciente,
permanecendo sob a guarda e responsabilidade da Policlínica .
§ 1º: É vedado ao médico, mesmo se assistente, apossar-se de partes ou a totalidade do
prontuário médico sem a autorização do Coordenador Médico e Diretor Técnico, podendo consultálo após solicitação por escrito e assinatura de termo de responsabilidade.
§ 2º: A divulgação pública de fatos referentes ao prontuário médico somente poderá ocorrer
com a autorização expressa do paciente ou seu responsável legal, devendo ser feita pelo médico
assistente ou pelo Coordenador Médico. Neste caso, com conhecimento do mesmo.
Art. 25º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos emergencialmente pelo
Coordenador Médico, até que a Assembleia do Corpo Clínico os avalie e tome sua decisão.
Art. 26º - Este Regimento Interno entra em vigor após ser aprovado pelo Corpo Clínico da
Policlínica e referendado pelo CRM/GO, aprovado e registrado.
Após a revisão, o Regimento deverá ser submetido à apreciação e aprovação do Corpo Clínico,
e duas cópias encaminhadas ao CRM/GO, juntamente com a Ata da Assembleia que o aprovou, para
homologação.

4.2.5.1

Proposta Regimento Interno de Plantões Médicos

O presente Regimento Interno destina-se a estabelecer normas para a prestação de
serviços de Plantões Médicos.
CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO DOS PLANTÕES
ARTIGO 1º. Este regimento se aplica aos médicos, que vierem a exercer atividades de
plantonista em serviços da Policlínica
Parágrafo Primeiro. O plantão médico presencial caracteriza-se pela prestação de 12
(doze) horas contínuas e ininterruptas de trabalho, nas unidades de abrangência desta
Policlínica.
Parágrafo Segundo. O médico que pretender exercer a atividade de plantonista deverá
observar as regras deste Regimento.
Parágrafo Segundo. A não observância do Regimento implicará o afastamento do
plantonista em exercício para o semestre seguinte, ocupando o seu lugar outro médico, desde
que atenda as normas contidas no presente Regimento Interno e os requisitos exigidos para sua
inclusão.
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ARTIGO 2º. A equipe de plantonistas que prestará o serviço será elaborada com base nos
requisitos e necessidades da unidade de saúde, que informará o número de profissionais
necessários, suas especialidades, assim como as condições gerais de prestação dos serviços.
ARTIGO 3º. O serviço de plantão prestado pelo médico será feito obrigatoriamente no
recinto do estabelecimento de saúde, de forma presencial, não sendo admitido, em nenhuma
hipótese, regime de “prontidão” ou “sobreaviso”.
Parágrafo Primeiro. Somente será permitido o afastamento temporário para o
acompanhamento de paciente, em caso de emergência. Durante o afastamento do plantonista,
deverá permanecer no serviço o Socorrista ou Plantonista substituto, conforme a situação.
Parágrafo Segundo. Qualquer outro tipo de afastamento fora da hipótese acima é de
inteira responsabilidade do plantonista sujeitando-se o mesmo às penalidades cabíveis pela
Comissão Técnico-Disciplinar e pelo chefe dos plantões.
ARTIGO 4º. Será admitida a substituição de um determinado plantonista por um colega,
obedecendo os critérios do presente Regimento e do Regimento Interno do estabelecimento de
saúde, se houver, desde que comunicado previamente o chefe da equipe de plantão.
Parágrafo Primeiro. As trocas, sempre em caráter eventual, deverão ser comunicadas e
registradas por escrito, em folha de receituário, com anuência dos dois envolvidos, ficando,
desta maneira, a responsabilidade do plantão com o colega, respeitando-se o disposto no
parágrafo segundo deste ARTIGO.
Parágrafo Segundo. A troca efetuada sem a comunicação conforme estabelecido acima
causará problemas administrativos na contabilização da produção mensal, atrasando o
pagamento dos honorários devidos e sujeitando o plantonista substituído e substituto às
penalidades cabíveis, se necessário.
Parágrafo Terceiro. A comunicação de troca deverá ser feita preferencialmente em até 24
(vinte e quatro) horas antes da realização do plantão, em duas vias, ficando a primeira na
recepção do Pronto Atendimento e a segunda, visada pela recepcionista, com médico titular do
plantão, para sua conferência e controle.
ARTIGO 5º. Nos casos em que o plantonista faltar sem aviso prévio, por motivo qualquer,
o médico plantonista que for chamado a substituí-lo terá direito aos honorários devidos pelo
plantão, mesmo que o titular venha a comparecer ao plantão, se o assim quiser.
ARTIGO 6º. Após a 2ª (segunda) ausência sem justificativa, ou com 2 (duas) justificativas
não aceitas pela Diretor responsável pelo serviço, o médico plantonista poderá ser destituído
do quadro de plantonistas cooperados em atividades no local ou será punido conforme decisão
superior.
ARTIGO 7º. É vedado aos plantonistas noturnos terem mais de uma escala de plantão
semanal, salvo autorização do chefe dos plantões, em casos excepcionais.
ARTIGO 8º. Os médicos plantonistas que quiserem renunciar aos plantões deverão
comunicar, por escrito, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes de abandoná-los.
ARTIGO 9º. É permitido pedido de afastamento por doença, viagem ou férias, que
ultrapassarem 15 (quinze) dias.
Parágrafo Primeiro. A substituição do plantonista afastado se dará seguindo a sequência
dos médicos inscritos.
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Parágrafo Segundo. O plantonista que se afastar por mais de 90 (noventa) dias, mediante
comprovação, para participar de cursos de especialização, para exercer cargos públicos (eletivo
ou não) ou serviço militar, terá seu direito de médico plantonista resguardado quando de seu
retorno.
CAPÍTULO II – DAS SANÇÕES
ARTIGO 10º. A infringência de qualquer ARTIGO deste Regimento, além de
comportamento técnico, ético ou social inadequado à imagem de respeitabilidade do local onde
o serviço está sendo prestado, submeterá o plantonista, a critério da Comissão TécnicoDisciplinar da Policlínica às seguintes sanções:
- advertência por escrito, protocolada ou com aviso de recebimento;
- suspensão das atividades no Pronto Atendimento, por um ano e substituição por outro
colega Cooperado, atendendo-se o disposto no ARTIGO 8ª e seus Parágrafos;
- eliminação definitiva de quadro de plantonistas e substituição por colega Cooperado,
após devido processo disciplinar.
Parágrafo Primeiro - O estabelecimento destas sanções ficará a critério da Comissão
Técnico Disciplinar da Policlínica, atendendo-se os seguintes critérios:
- o fato do infrator ser primário;
- ser reincidente;
- negar-se peremptoriamente a cumprir quaisquer das normas deste Regimento.
Parágrafo Segundo - As reclamações e denúncias realizadas por escrito por parte dos
usuários, colegas ou funcionários serão analisadas pela Direção do estabelecimento de saúde
que, após ouvir o chefe da equipe, poderá formalizar uma denúncia contra o plantonista à
Comissão Técnico-Disciplinar da Policlínica para apurar a culpabilidade do mesmo e aplicação
das sanções acima previstas.
CAPÍTULO IV – DAS INCUMBÊNCIAS
ARTIGO 11º. Os plantonistas deverão cumprir rigorosamente o Regimento Interno do
estabelecimento de saúde onde está sendo prestado o serviço.
§único. Independentemente das normas estabelecidas no Regimento Interno do
estabelecimento de saúde, que devem ser rigorosamente cumpridas, é vedado o uso de cigarros
ou similares e bebidas alcoólicas dentro das dependências do local do serviço.
ARTIGO 12º. Os plantões médicos serão de 12 (doze) horas por dia
§único. Poderão os Plantões serem organizados de outras formas, dependendo das
necessidades da Policlínica.
Parágrafo Primeiro. Em nenhuma hipótese poderá o médico plantonista negar o
atendimento de sua especialidade, encaminhando o paciente para atendimento posterior em
seu consultório.
Parágrafo Segundo. Também não poderá o médico plantonista, atender ou fazer
procedimentos em seus pacientes, previamente encaminhados de seu consultório, no horário
de seu plantão.
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Parágrafo Terceiro. Todo e qualquer caso de atendimento serão atendidos pelo
plantonista, sempre buscando a resolução dos problemas dentro da operacionalidade do serviço
, quando for possível técnica e eticamente assim proceder.
ARTIGO 13º Prestar assistência aos pacientes da unidade assistencial procurando resolver
as intercorrências agudas dos mesmos
ARTIGO 14º Prestar atendimento aos pacientes regulados, tão logo os mesmos sejam
encaminhados.
ARTIGO 15º Atender aos pacientes de outros setores da unidade de saúde que
eventualmente necessitem de assistência clínica urgente
ARTIGO 16º Quando estiver impossibilitado de prestar atendimento imediato, o
plantonista deverá solicitar o auxílio do médico residente do plantão da mesma clínica o do
médico plantonista.
ARTIGO 17º conhecer e seguir rigorosamente o Código de Ética médica, manter
comportamento cordial, respeitando os demais membros do Corpo Clínico.
ARTIGO 18º Na ausência de médicos assistente, conforme as circunstâncias, fornece
atestado de óbito de paciente se necessário, no período diurno o atestado de óbito dever ser
preenchido prioritariamente por um dos médicos da equipe médica responsável pelo paciente .
Anotar no livro de ocorrência todos os fatos e situações que mereçam registro.
ARTIGO 19º Comparecer ao local onde foi escalado cumprindo rigorosamente o horário
estabelecido e estando de plantão não deixar o local de tabalo antes da chegada do substituto,
ou de outro médico da equipe do plantão que está recebendo o serviço, sob pena de
responsabilização profissional e administrativa
ARTIGO 20º O plantonista que receber o plantão deverá chegar no horário determinado
pela sua escala e em caso de reincidência de atraso por mais de quinze minutos, sem
justificativa, receberá as penalidades, cabíveis
ARTIGO 21º. Portar durante o serviço documento de identificação emitido pela instituição
crachá funcional.
ARTIGO. 22º. O plantonista deverá se manter alcançável durante todo o seu horário de
plantão
ARTIGO 23º Os formulários ou guias on line utilizados pelos plantonistas deverão ser os
específicos, timbrados, da Policlínica , constando o carimbo do médico com sua assinatura.
§único. O não cumprimento destas incumbências sujeitará o plantonista às sanções
previstas neste Regimento.
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 24º Todo e qualquer documento referente ao serviço plantão deverá ser
arquivado em pasta na Policlínica.
ARTIGO 25º O médico plantonista deverá assinar cópia do Regimento Interno em 2 (duas)
vias, uma das quais será arquivada na POLICLÍNICA . Tal assinatura implicará na aceitação pura
e simples deste Regimento.
ARTIGO 26º. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Diretoria da
Policlínica,
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ARTIGO 27º - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Cronograma
Cro
nograma

ês 1

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ês 2
ês 3
ês 4
ês 5
ês 6
ês 7
ês 8
ês 9 ês 10 ês 11 ês 12

1.
Identificar,
entre os
profissiona
is da
unidade,
aqueles
que
possuem o
perfil
adequado
para
compor a
comissão.
2.
Nomear
oficialment
e os
membros
da
Comissão.
3.
Validação,
pela
Comissão,
da
proposta
de
Regimento
Interno.
4.
Reunião
com o
Corpo
Clínico
para
apresentaç
ão das
finalidades
e objetivos
da
Comissão.
5.
Realizar
reunião
ordinária.
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1.
Redigir o
formulário
de
padronizaç
ão de
medicame
ntos;
2.
Redigir o
formulário
de
padronizaç
ão de
materiais e
equipamen
tos;
3.
Selecionar
os
medicame
ntos para
uso da
unidade;
4.
Avaliar a
necessidad
e de
emprego
de novos
medicame
ntos e
evitar o
uso de
substância
s ineficazes
e ou
eficácia
duvidosa;
5.
Avaliar
inclusão e
exclusão
de
materiais e
equipamen
tos
pad
ronizados;
6.
Avaliar a
exclusão
de
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medicaçõe
s da
padronizaç
ão.
7.
Realizar
reunião
ordinária.
1.
Divulgar
informaçõ
es sobre o
uso de
medicame
ntos;
2.
Sugerir aos
órgãos
competent
es a
compra de
literatura
especializa
da sobre
medicame
ntos,
materiais e
equipamen
tos;
3.
Estabelece
r normas
para a
utilização
de
medicame
ntos de
uso
restrito e
não
padronizad
os.
4.
Realizar
reunião
ordinária.
1.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
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pad
ronizados;
2.
Elaboração
de
relatório
mensal;
3.
Realizar
reunião
ordinária;
4.
Divulgação
da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
20% das
áreas
específicas.
5.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
padronizad
os;
6.
Elaboração
de
relatório
mensal;
7.
Realizar
reunião
ordinária.
8.
Divulgação
da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
30% das
áreas
específicas.
1.
Avaliar e
analisar as
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solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
padronizad
os;
2.
Elaboração
de
relatório
mensal;
3.
Realizar
reunião
ordinária.
4.
Divulgação
da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
40% das
áreas
específicas.
1.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
pad
ronizados;
2.
Elaboração
de
relatório
mensal;
3.
Realizar
reunião
ordinária.
4.
Divulgação
da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
60% das
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áreas
específicas.
1.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
pad
ronizados;
2.
Elaboração
de
relatório
mensal;
3.
Realizar
reunião
ordinária.
4.
Divulgação
da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
80% das
áreas
específicas.
1.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
pad
ronizados;
2.
Elaboração
de
relatório
mensal;
3.
Realizar
reunião
ordinária.
4.
Divulgação
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da lista de
medicame
ntos
padronizad
os para
100% das
áreas
específicas.
5.
Avaliar e
analisar as
solicitaçõe
s de
medicame
ntos não
padronizad
os.
1.
Realizar
reunião
ordinária.
2.
Realizar
palestras
educativas.
1.
Elaboração
de
relatório
anual de
atividades
da
comissão;
2. Realizar
reunião
ordinária.

4.3

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS

4.3.1 Proposta de Manual de Protocolos Assistenciais.
Os protocolos assistenciais dizem respeito à descrição minuciosa de linhas de cuidado
especificas, integrando na sua estrutura as normas, rotinas e procedimentos relativos ao
problema/condição de saúde determinada. São um conjunto de dados que permitem direcionar
o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção de um
problema.
Protocolo descreve uma situação específica de assistência/cuidado, com detalhes
operacionais e especificações sobre o que fazer, quem fazer e como fazer. Conduz os profissionais
nas decisões de assistência para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever
ações de avaliação/diagnóstica ou de cuidado/tratamento, como o uso de intervenções
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educacionais, de tratamentos com meios físicos, de intervenções emocionais, sociais e
farmacológicas, independentes de enfermagem ou compartilhadas com outros profissionais. Um
protocolo contém vários procedimentos.
Na maioria das vezes, os protocolos são multiprofissionais e interdisciplinares, pois visam
ao atendimento integral do ser cuidado. O avanço científico e tecnológico se contrapõe com
trabalhos isolados, fragmentados, onde ganha ênfase o trabalho em equipe multiprofissional.
Nesta concepção, o protocolo vem refletir o desejo de um trabalho compartilhado,
consolidado e que aponta para resultados que irão trazer um grande diferencial ao processo de
trabalho.
Um protocolo deve ser construído de maneira coletiva, com bases solidas ético, legais e
científicas. A saúde baseada em evidências deve ser o norte dos protocolos. Os protocolos
eliminam as decisões baseadas apenas no conhecimento adquirido na prática cotidiana
individual.
A atividade do cuidar, além de complexa, exige confiabilidade à assistência prestada por
meio de procedimentos seguros. A construção de protocolos é imprescindível para a execução
das ações nas quais a enfermagem está envolvida.
O grande objetivo dos protocolos é resguardar o serviço, pois:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agilizam e uniformizam o atendimento;
Facilitam condutas descentralizadas;
Diminuem a margem de erro;
São Importantes nos processos de Gestão do atendimento à clientela;
São valorizados atualmente por possibilitar qualidade e eficácia nos serviços;
Facilitam o gerenciamento de pendências judiciais (Min. da Saúde e medicamentos de
alto custo etc.);
Melhora a qualidade de serviços prestados aos clientes; padroniza as condutas;
Melhora o planejamento e controle da Instituição, dos seus procedimentos e dos
resultados;
Garante maior segurança;
Otimiza a utilização dos recursos operacionais;
Reduz custos; rastreia todas as atividades operacionais e clínicas; realiza um controle
mais apurado sobre os estoques; Pode gerar um prontuário eletrônico;
Otimiza a produtividade dos trabalhadores;
Garante uma assistência livre de riscos e danos aos pacientes.

A Proposta de Manual de Protocolo Assistenciais a serem implantados na Policlínica,
serão construídos em conjunto com a equipe de acordo com as normas estabelecidas em
instrumento utilizado para elaboração de documentos na policlínica Norma Zero. Após a
elaboração todos documentos serão revisados pelo Coordenador do Núcleo de Qualidade e/ou
responsável pelo Coordenador da Área, e aprovados pela Diretoria.
Como Criar/Padronizar Protocolo Assistencial
Forma para Elaboração de documentos
1.Objetivo
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Definir critérios e requisitos para a elaboração, manutenção e padronização da
apresentação de documentos tais como: políticas, planos, procedimentos, normas e protocolos
clínicos. Todos os documentos criados pela instituição serão disponibilizados na intranet.

2. referência
Não se aplica.
3.APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos os setores da Policlínica

Supervisores, Coordenadores,
Gerentes e Diretores.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Não se aplica.
6. DEFINIÇÕES
Policlínica Regional – Unidade de Posse
SCIrAS — Setor de Controle de Infecções relacionada a Assistência à Saúde
6.1. Conceitos:
Esta norma utiliza-se de diversos termos e nomenclaturas de documentos que tem sua
definição abaixo, a fim de padronizar os conceitos:
Política - Conjunto de intenções e diretrizes definidas pela empresa, que indica "O QUE"
e norteiam todas as atividades, atendendo à Visão e Missão da instituição.
Plano - Documento resultante de um processo de planejamento que precede e determina
as estratégias e apões da instituição, relacionadas a um assunto em específico.
Norma - Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela direção
da Policlínica que formaliza, para uso comum e repetitivo, um conjunto de princípios,
características e regras sobre atividades elou produtos específicos. Tudo isso com a finalidade
de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento.
Procedimento Operacional Padrão — É o documento que contém a descrição do
conjunto de técnicas das atribuições, atividades e responsabilidades inerentes a um processo.
Nele especifica-se a forma de executar uma tarefa, organizando as atividades e
responsabilidades do "COMO FAZER", visando estabelecer e fixar rotinas, atividades ou
instruções de trabalho através de procedimentos, estabelecendo uma linha de sequência lógica
e dinâmica. As etapas operacionais (7. Descrição dos Procedimentos) podem ser de forma
descritiva ou gráfica (fluxograma).
Protocolo — Descrição de um plano ou conjunto de etapas específicas da assistência, que
contém o que se faz, quem faz e como se faz, visando direcionar os profissionais assistenciais na
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prevenção, recuperação ou reabilitação à saúde; as diretrizes médicas se encaixam nessa
categoria (Ex. Protocolos clínicos usados no tratamento de paciente Politraumatizados,
Protocolo de cirurgia segura, etc).
6.2. Composição de Documentos:
Refere-se ao conteúdo específico de cada documento, o qual conterá itens e subitens de
acordo com a necessidade.
Norma e POP deverão conter, os seguintes tópicos:
Objetivo — item que detalha, de forma clara, concisa e sem ambiguidades, o assunto de
que .trata o documento.
Referência — item que informa as referências externas (bibliografias, estudos, manuais,
etc., de Instituições e Órgãos competentes ao assunto). Assim como referências internas
(documentos normativos, podendo ser políticas, planos, normas e protocolos clínicos).
Aplicabilidade — item que descreve o local/setor a ser aplicado o documento. 4Responsabilidade — os cargos e/ou funções responsáveis pela implantação do documento.
Materiais Necessários — descrição de materiais necessários para execução do
procedimento descrito.
Definição — item opcional que contém as definições de termos necessários para uma
melhor compreensão do documento.
Descrição do Procedimento — item que descreve passo a passo da rotina, processo,
protocolo elou atividade a ser realizada.
- Tarefas Crítica/Especiais — serve para reforçar algum ponto mais importante descrito
no procedimento.
- Indicadores — existe para que seja informado o indicador ligado àquele POP, caso exista.
- Documentos de Apoio — são todos os documentos utilizados ou referidos na descrição
do documento podendo ser utilizados no seu formato original (opcional).
Importante: Os anexos elaram apêndices devem estar citados no campo "Documentos de
Apoio", bem como qualquer outro processo / norma / plano / protocolo, etc.
11 - Controle de Revisões Efetuadas — tabela com data e motivo das revisões ocorridas.
Políticas, planos e protocolos deverão seguir o mesmo padrão dos POPs e normas, salvo
no item 7 - Descrição de Procedimento. Para Políticas utilizar 7 — Diretrizes, para Planos utilizar
7 - Descrição do Plano, para protocolos utilizar 12 — Descrição do Protocolo.
Ciclo de Aprovação
Elaboração — É a fase inicial do documento, ou seja, o momento em que o documento
foi criado. Nesse campo consta a data de elaboração e o nome do responsável pela criação desse
documento.
Revisão
Após criação do
documento,
o
supervisor/coordenador/gerente/diretor da área deve revisar e avaliar conteúdo. Nesse campo
consta a data em que o documento foi revisado e o nome do responsável que revisou.
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Revisão do SCIrAS — Após a revisão do documento, o SCIrAS revisa todo conteúdo e se
está de acordo com suas normas, Nesse campo consta a data em que o documento foi enviado/
revisado e o nome do responsável SCirAS que realizou a revisão.
Aprovação NQ - Após a revisão do SCIrAS elou do superior da área, a Qualidade avalia o
conteúdo e estrutura do documento, e se está de acordo com a norma zero. Nesse campo consta
a data em que o documento foi validado pela Qualidade e o nome do responsável que analisou.
Aprovação Diretoria e Finalização - Após aprovação do NQ, o documento é encaminhado
para Diretoria avaliar e efetuar a assinatura. Todos os documentos deverão ser assinados pela
Diretoria Geral, seguido pela Diretoria Técnica tratando-se dos documentos assistenciais e
Diretoria Administrativa tratando-se dos documentos gerenciais. Nessa fase não se é permitida
a alteração do conteúdo.
Após a finalização do documento, não é permitido alterar o documento utilizando o
mesmo número de versão.
Caso algum documento necessite alteração antes do prazo de validade, será criada uma
nova versão com o motivo dessa criação, podendo ser: documento digitado fora da norma zero,
erros de ortografia, nova rotina implantada, novo anexo ou informações na referência, etc.
No momento da criação de uma nova versão, a antiga fica disponível em uma pasta
eletrônica de documentos obsoletos, no Núcleo de Qualidade.
Período de Revisão
A periodicidade de revisão dos documentos acontecerá:
A cada 02 anos, ou conforme necessidade.
Observação: O documento poderá ser alterado antes desse período sempre que houver
alteração de rotina, legislação, anexo, etc., conforme descrito no item ciclo de aprovação.
Hierarquia dos Documentos
1.
2.
3.
4.

Políticas;
Protocolos e Planos;
POP e Fluxograma;
Registro da Qualidade.
7.DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
7.1 Fonte do corpo do documento:

O corpo de texto de todos os documentos deverá ser elaborado na Fonte ARIAL NORMAL,
Tamanho 12. Mudanças na formatação e no tamanho desta fonte em lugares específicos serão
especificadas a seguir.
7.2 Formatação da impressão dos documentos:
Os documentos devem ter suas páginas configuradas para impressão no seguinte padrão:
Papel A4, Fonte Arial 12, margem superior 6 cm, inferior 4 cm, esquerda 2 cm, direita 1,5 cm,
cabeçalho 2 cm, rodapé 2 cm, espaço entre linhas 1,5 cm e espaço depois do parágrafo.
Os documentos estarão disponíveis via eletrônica, em pasta na intranet com acesso
apenas para visualização, sem permissão de impressão.
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Os setores que necessitarem de cópias dos documentos deverão solicitar os mesmos à
qualidade para providência com cópia controlada.
7.3 Cabeçalho do documento
Todos os documentos tais como: políticas, procedimentos, normas e protocolos da
Policlínica, tem a logo da instituição no cabeçalho.
Título do documento
Documento: deve ser claro e conciso (o mais curto possível), centralizado e todo em letras
MAIÚSCULAS, na fonte ARIAL 14.
Número de identificação do documento obedecendo à seguinte regra: Número da
Versão;
Número de Revisão, caso já tenha ocorrido;
Data da Criação;
Sigla do tipo de documento;
Sigla do Setor (no caso de a gerência ter mais de um setor);
Número do documento (por ordem de criação por setor elou gerência);
Exemplos: POP.ENF.UTI.OI
POP.ADM.IO
Abaixo as siglas padronizadas utilizadas na Policlínica:
NOR — Norma

PC — Protocolo Clínico

PLA - Plano

POP — Procedimento Operacional Padrão

POL - Política

PG — Procedimento Gerencial

Siglas setoriais:
ADM — Administração

AMB — Ambulatório

AUD — Auditoria

CC — Centro Cirúrgico

CME — Central de Material e Esterilização
COMP - Compras
Emergência

DP — Departamento Pessoal EMERG -

EDA — Endoscopia

ENF — Enfermagem

FARM - Farmácia

FAT — Faturamento FISIO - Fisioterapia

GP — Gestão de Pessoas

HIG — Higiene

GTI — Informática

UINT — Internação

LAB — Laboratório

LAV — Lavanderia

ENGE — Manutenção
SCIrAS — Setor de Controle de Infecção relacionada a Assistência à Saúde
NIR — Núcleo Interno de Regulação
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SGQ — Sistema Gestão da Qualidade
SAME — Serviço de Arquivo Médico
Terapêutica
UTI Unidade de Terapia Intensiva

RECEP - Recepção
SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e
AT Agência Transfusional

EMTN — Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional
DEP — Diretoria de Ensino e Pesquisa
SS — Serviço Social

FONO — Fonoaudiologia

ODONT — Setor de Odontologia

SND - Serviço de Nutrição e Dietética

PSIC — Psicologia

LAVAN - Lavanderia

CIHDOT — Comissão Intra Hospitalar de Doação de órgãos e tecidos
DDRH — Recursos Humanos

NSP — Núcleo de Segurança doPaciente

EP — Educação Permanente

ANEST — Serviço de anestesiologia

INST — Institucional

ACUPU - Acupuntura

OUVI - Ouvidoria
Medicina do Trabalho

SESMT — Serviço Especializado de Segurança e

PICS — Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
C) Fases do documento: cada documento criado passa por um processo de aprovação,
como:
Elaboração do documento
Revisão do documento
Revisão do documento pelo SCIrAS, caso necessário.
Aprovação do documento
Finalização do documento
Após a finalização do documento e criação da lista mestra conforme modelo padrão, a
mesma deverá ser encaminhada à diretoria para assinatura, validando assim os documentos
relacionados e então encaminhar os documentos assinados à qualidade. Apenas após a lista
mestra ser assinada, o núcleo da qualidade irá publicar os documentos para acesso na intranet.
Os documentos de terceiros poderão seguir a logo da empresa, mas deverão ser
validados conforme fluxo de validação enterro da instituição. As cópias dos documentos
deverão ser disponibilizadas na intranet para acesso conforme necessidade de específica de
cada setor.
Apenas após receber os documentos e a lista estar assinados pela diretoria, o núcleo da
qualidade irá publicar os documentos na intranet.

8. TAREFAS CRITICAS/ESPECIAIS
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Os Documentos de terceiros poderão seguir logo da empresa, mas deverão ser validados
conforme fluxo de validação interno da instituição. As cópias dos documentos deverão ser
disponibilizadas na intranet para acesso conforme necessidade de especifica de cada setor.
Apenas após receber os documentos e lista mestra assinados pela diretoria, o núcleo da
qualidade irá publicar os documentos na intranet.
9.INDICADORES
Não se aplica
10. DOCUMENTOS DE APOIO

Os Documentos a serem elaborados envolverão toda Policlínica, nas áreas administrativas
e assistenciais. Para o INSTITUTO CEM todos os colaboradores da Policlínica, bem como
pacientes, acompanhantes e familiares serão beneficiados. O alinhamento das documentações
voltadas à estruturação da assistência e melhoria dos processos de trabalho são pilares para a
diferenciação do atendimento prestado aos usuários dos serviços de saúde, e para tanto se faz
necessário a busca contínua pela excelência técnica que permita uma prática consistente e
segura para o profissional e cliente/usuário.
Protocolos Assistenciais - Medidas de Controle de Qualidade
Com o avanço tecnológico na área da saúde, são inúmeras as opções diagnósticas e
terapêuticas disponíveis para o manejo de uma doença. Entretanto, estudos demonstraram que
esta variabilidade não necessariamente está relacionada com melhores desfechos clínicos e
pode ser responsável por um aumento de até 30% no custo na área da saúde. Inicialmente,
acreditava-se que os profissionais de saúde seriam facilmente persuadidos a aderir à melhor
prática médica apenas pelo fomento contínuo das evidências científicas. Entretanto, a
disseminação do conhecimento tem sido descrita como fator importante, mas insuficiente para
modificar o comportamento clínico habitual.
Medidas de controle de qualidade total devem ser implementadas para atuar
especificamente na redução da variabilidade da prática médica, com destaque para as diretrizes
práticas, recomendações de especialistas e grupos de classe e, principalmente mais
recentemente, protocolos assistenciais.
Estes programas devem ser implantados com o objetivo de melhorar os desfechos clínicos
e permitir que mais pacientes beneficiem-se do conhecimento científico sobre as melhores
práticas disponíveis.
Os Protocolos Assistenciais (PA) são considerados formas estruturadas de suporte do
manejo clínico que incluem a definição de planos e metas terapêuticas e uma sequência
temporal de cuidados e estratégias diagnósticas e terapêuticas definidas com vistas ao
atendimento do plano estabelecido para o usuário. A adoção de protocolos também
proporciona uma maior linearidade e uniformização na prestação da assistência pelos diferentes
profissionais de saúde, facilitam condutas descentralizadas e diminuem a margem de erros,
possibilitando maior qualidade e eficácia no serviço, além de propiciar uma situação adequada
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para coletar dados no manejo - de forma que a equipe perceba quantos, quando e por que os
pacientes não seguem um curso esperado durante suas internações.
Nesse sentido, apresentamos proposta do modelo a ser adotado para a estruturação dos
Protocolos Assistenciais da Policlínica

LOGOTIPO

PROTOCOLO INSTITUCIONAL

UNIDADE DE SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO:
PROTOCOLO XXX

NOME DO PROTOCOLO

Versão Protocolo:

ESPECIALIDADE

Executante

Resultados esperados

Recursos Necessários

Atividades
1. Introdução e descrição do protocolo
2. Revisão de Literatura
3. Definição e diagnóstico
4. Justificativa e Objetivo
5. Critérios de Elegibilidade
6. Critérios de Exclusão
7. Tratamento proposto
8. Indicador de monitoramento
9. Referências Bibliográficas
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10. Anexos

Cuidados

Ações em caso de não conformidade

Elaborado em:

Responsável:

Aprovado em:

Responsável

Revisado em:

Responsável

Todas as ações possuem:
Recursos Necessários: neste item é listado todo o material necessário para a execução do
procedimento.
Condições necessárias: situação existente que justifica a ação
Cuidados especiais: itens de verificação necessários para o início do procedimento.
Executor: profissional responsável pela ação.
Ações: descrição da ação propriamente dita com as observações que se façam necessária.
Resultados Esperados: listagem dos resultados esperados.
Ações corretivas: ações que poderão ser aplicadas em caso de intercorrência.
Riscos/ Tomada de decisão: listagem de riscos inerentes ao procedimento com definição
de ações corretivas
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Anexos: material auxiliar para o procedimento.
Este Manual abrange todas as atividades inerentes ao serviço de enfermagem para todas
as áreas/setores da Policlínica.

4.3.2 Proposta de Manual de rotinas administrativas para faturamento de
procedimentos
A princípio em uma primeira análise, pode parecer que somente se aplica a iniciativa
privada, porém, o setor de faturamento de uma unidade de assistência à saúde representa o
ponto decisivo para o sucesso ou fracasso administrativo e financeiro da instituição.
Dessa forma, mesmo em unidades públicas, a busca pela eficácia e precisão em seu
faturamento propicia a obtenção de resultados de produção, junto ao Ministério da Saúde - MS,
que se transformam na possibilidade do aumento de recursos repassados ao Estado ou ao
Município. E é nesse ponto que destacamos nossa proposta de trabalho para a unidade de
faturamento do Da Policlínica , haja vista que muito da produção efetivamente feita pela unidade
não é faturada e informada, acarretando perda de dados estatísticos e de cunho financeiro.
Sabemos que o financiamento da saúde pública é extremamente oneroso para o Estado, e muita
dessa carga pode ser aliviada se a unidade de faturamento cumprir seu papel.
Enfatiza-se a necessidade da regulação e controle dos recursos de todas as unidades
assistenciais do SUS. No caso do Da Policlínica , este deve receber na sua totalidade, somente
pacientes regulados. Uma das ações que o INSTITUTO CEM apresenta como projeto de trabalho
para a melhoria do faturamento visa gradativamente uma informatização plena de todo o a
Policlínica, ligada de forma direta com o sistema regulatório estadual e municipal. Isso evitará a
realização de consultas ou procedimentos sem o chamado "vale-exame" e a perda da informação
quando, de fato, o usuário for atendido. Assim, os processos administrativos ligados à assistência
serão revisados e auditados periodicamente para se garantir a eficácia no registro de todos os
procedimentos realizados, objetivando o registro da produção real e evitando a perda financeira.
Além disso, a gestão verificará todas as Portarias Ministeriais para buscar a possibilidade e
viabilidade de habilitação para o incremento do faturamento. A revisão da Programação FísicoOrçamentária - FPO e a atualização constante do CNES (profissionais, estrutura física e
equipamentos) também será essencial na busca da melhoria do desempenho das contas
hospitalares.
Outra estratégia é buscar as contratualizações específicas que objetivam reduzir as filas de
espera por cirurgias e ao mesmo tempo, repercutem no aumento de receita para as unidades de
saúde. A gestão da Policlínica também analisará com o corpo clínico a média de permanência dos
pacientes e eventuais excedentes de diárias para evitar glosas e/ou rejeições de AIHs.
É importante lembrarmos que a INSTITUTO CEM, em sua proposta de trabalho, irá conduzir
o faturamento da Policlínica seguindo as normatizações do Ministério da Saúde, as quais são
detalhadas em dois manuais:
SIA: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
SIH: Sistema de Informações Hospitalares do SUS.
Dentre os instrumentos necessários ao gerenciamento eficaz das organizações, a
informação é insumo de grande importância na medida em que é adequada para fortalecer o
processo de tomada de decisões.
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A Organização Mundial de Saúde – OMS define um sistema de informação de serviços de
saúde como aquele cujo propósito é selecionar os dados pertinentes a esses serviços e
transformá-los na informação necessária para o processo de decisões, próprio das organizações
e dos indivíduos que planejam, administram, medem e avaliam os serviços de saúde. Considerase que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação e as
recomendações para a ação (OMS, 1997). O sistema que produz a informação intervém em três
grandes setores: onde se originam os dados, onde são processados e onde são avaliados.
O objetivo é chegar a conclusões sobre o grau de aproximação das atividades executadas
com os parâmetros de referência existentes, para que se possam tomar decisões mais
apropriadas. Por outro lado, "informar" pode ser um processo muito mais dinâmico e complexo,
envolvendo componentes tecnológicos, econômicos, políticos, conceituais e ideológicos,
associados a um referencial explicativo sistemático. O recurso "informação" pode ser definido
como instrumento a serviço de determinada política, estruturado de modo a atender a
determinados interesses e práticas institucionais.
4.3.2.1

SIA: Sistema de informação ambulatorial

O sistema de informação ambulatorial (SIA) foi implantado nacionalmente na década de
noventa, visando o registro dos atendimentos realizados no âmbito ambulatorial, por meio do
boletim de produção ambulatorial (BPA). Ao longo dos anos, o SIA vem sendo aprimorado para
ser efetivamente um sistema que gere informações referentes ao atendimento ambulatorial e
que possa subsidiar os gestores estaduais e municipais no monitoramento dos processos de
planejamento, programação, regulação, avaliação e controle dos serviços de saúde, na área
ambulatorial.
Até a implantação de um sistema informatizado, os registros dos atendimentos
ambulatoriais eram efetuados nos boletins de serviços produzidos (BSP) e o pagamento dos
prestadores, por meio de guias de autorização de pagamento (GAP). Com a evolução do sus para
uma gestão cada vez mais descentralizada, o ministério da saúde (MS), necessitou de dispor de
um sistema de informação para o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em nível
nacional, que possibilitasse a geração de informações facilitando o processo de planejamento,
controle, avaliação e auditoria.
Em agosto de 1992, foi concluído o manual de especificação técnica do sistema de
informações ambulatoriais, contendo a descrição do projeto lógico do sistema, visando ao
desenvolvimento do projeto físico, por parte das secretarias de estado da saúde, através dos
órgãos processadores contratados por convênio específico (Brasil, 1992a).
O SIA foi implantado pelo ministério da saúde em todo o país em 1995. À época, por ser
sistema padronizado em âmbito nacional, constituiu-se em instrumento fundamental às gestões
federal, estadual e municipal do SUS.
Desde sua implantação, tem como finalidade registrar os atendimentos/ procedimentos/
tratamentos realizados em cada estabelecimento de saúde no âmbito ambulatorial. Seu
processamento ocorre de forma descentralizada, ou seja, os gestores de cada estado e município
podem cadastrar programar, processar a produção e efetivar o pagamento aos prestadores do
SUS, tomando por base os valores aprovados em cada competência, de acordo a programação
física orçamentária definida no contrato/convênio efetuado com os estabelecimentos de saúde
sob sua gestão.
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A partir de seu desenvolvimento e implantação, o SIA vem sendo aprimorado em função
das deliberações dos órgãos gestores e das regulamentações do SUS (normas operacionais e o
pacto da saúde). Para se adequar à estas regulamentações, destacamos, primeiramente, à
evolução da tabela de procedimentos ambulatoriais e a implantação da autorização de
procedimentos ambulatoriais de alta complexidade/custo, atualmente chamada de autorização
de procedimentos ambulatoriais (APAC).
A tabela de procedimentos ambulatoriais, utilizada para o registro dos atendimentos
realizados pelos profissionais, passou por uma revisão completa, e foi concluída em 1998. Sua
implantação foi oficializada por meio das portarias: GM/MS n º 18/1999 e SAS/MS n º 35/1999.
Nessa revisão, a estrutura de codificação passou de 04 dígitos para 08 dígitos, e os procedimentos
anteriormente agregados, em um único código, mas que correspondiam a várias ações,
denominados de componentes, foram desmembrados possibilitando a identificação
individualizada de cada procedimento.
O SIA é o sistema que permite aos gestores locais o processamento das informações de
atendimento ambulatorial registrados nos aplicativos de captação do atendimento ambulatorial
pelos prestadores públicos e privados contratados/conveniados pelo SUS.
As informações extraídas do SIA são utilizadas como um importante instrumento de
gestão, subsidiando, assim, as ações de planejamento, programação, regulação, avaliação,
controle e auditoria da assistência ambulatorial.
Além disso, subsidia os processos da programação pactuada integrada (PPI); fornece
informações que possibilitem o acompanhamento e a análise da evolução dos gastos referentes
à assistência ambulatorial; oferece subsídios para avaliação quantitativa e qualitativa das ações
de saúde.
O processamento da produção ambulatorial é executado pelo gestor local por intermédio
do SIA. O processo completo de processamento é composto pelas fases de: entrada,
processamento, saída e disseminação.
Em cada uma das etapas descritas pelo Ministério da Saúde, nossa proposta de trabalho
para a Unidade irá ser acompanhada para que não haja perda de informações, fato que não é
incomum hoje, sobretudo pelo ponto de vista estatístico e epidemiológico.
O Ministério da Saúde (MS) implantou o sistema de informação hospitalar (SIH/SUS) 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.
4.3.2.2

SIH: Sistema de Informações Hospitalares do SUS.

A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é o instrumento de registro padrão desde a
implantação do SIH/SUS, sendo utilizada por todos os gestores e prestadores de serviços. Com a
descentralização dos serviços de saúde para os estados, municípios e Distrito Federal, foram
adequados os instrumentos e conceitos do SIH/SUS, necessários ao processamento pelos
gestores locais. Desde o ano 2000, com a publicação da portaria GM/MS n.º 396/2000, a gestão
do SIH é responsabilidade da secretaria de atenção à saúde (SAS), bem como a atualização anual
deste manual de orientações técnicas e operacionais.
Até abril de 2006, o processamento das AIH era centralizado no MS, mais especificamente,
no departamento de informática do SUS (DATASUS/SE/MS).
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A portaria GM/MS nº 821/2004 descentralizou o processamento do SIH/SUS, para estados,
distrito federal e municípios plenos, conforme autonomia da gestão local prevista no sus. Com a
unificação da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais
(OPM) do sus a partir de janeiro de 2008, definida pela portaria SAS/MS n.º 3848/2007, uma nova
versão do manual do SIH vem sendo periodicamente disponibilizada para instruir e facilitar a
estabilização da tabela unificada e do sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos,
medicamentos, opme’s do SUS (SIGTAP).
São objetivos do SIH/SUS:
•
•
•
•
•

•
•
•

Qualificar a informação em saúde a partir do registro dos atendimentos aos usuários
internados nos estabelecimentos de saúde do SUS.
Atualizar os gestores locais e prestadores de serviços no preenchimento dos laudos para
emissão de AIH.
Reforçar a importância da integração dos sistemas, especialmente do cadastro nacional
de estabelecimentos de saúde (CNES), como instrumento relevante para os sistemas de
informação e sua compatibilização no processamento do SIH/SUS.
Orientar gestores estaduais e municipais quanto a novas regras, críticas e
processamento do SIH à luz da tabela unificada de procedimentos, medicamentos,
órteses e materiais médicos especiais do SUS.
Disponibilizar instrumentos para capacitação do corpo clínico, auditores, supervisores,
direção e técnicos de informática dos estabelecimentos de saúde que lidam com o
registro da internação hospitalar, a operação do sistema e a utilização dos documentos
de suporte.
Disponibilizar subsidiariamente relatórios para os setores de contas e custo hospitalar
dos estabelecimentos de saúde e para os gestores.
Possibilitar conhecer aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes internados no
SUS.
Atualizar servidores públicos, auxiliando na gestão descentralizada do sistema único de
saúde.

Já para procedimentos eletivos o fluxo inicia-se com uma consulta em estabelecimento de
saúde ambulatorial onde o profissional assistente emite o laudo.
A consulta/atendimento que gera a internação deve ocorrer em estabelecimento de saúde
integrante do SUS. O profissional: médico ou cirurgião-dentista que realizou a
consulta/atendimento, solicita a autorização para internação hospitalar (AIH) devendo,
obrigatoriamente, preencher o laudo para solicitação de AIH, e encaminhar para NIR, para que
solicite Regulação do paciente em estabelecimento de saúde integrante do SUS
4.3.2.3

PROPOSTA DE REGIMENTO DE ROTINAS FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS
A APRESENTAÇÃO

O Setor de Faturamento está subordinado à Diretoria Administrativa, devendo obedecer
sempre ao preconizado pelo instrumento máximo desta instituição, o Manual de Gestão da
Policlínica. O Setor de Faturamento é responsável pela conferência dos prontuários, pela
confecção e envio das contas hospitalares dos clientes internos e externos, SUS e dos demais
convênios contratados pela Policlínica.
A IMPORTÂNCIA
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No Setor de Faturamento são elaboradas contas hospitalares dos diversos clientes que
adentrem a Policlínica, sendo de fundamental importância que o serviço esteja sempre
atualizado no que diz respeito às normas, diretrizes, portarias, tabelas e demais informações
necessárias para a execução de suas atividades. É importante também que mantenha um bom
relacionamento com todos os profissionais envolvidos no atendimento ao cliente e com os
convênios credenciados aa Policlínica. Tais atitudes dinamizam o processo e dão credibilidade
ao serviço, que é um importante instrumento para determinação da qualidade dos serviços
prestados pela Policlínica.
AS FINALIDADES
O Setor de Faturamento tem por finalidades:
I. Confeccionar as contas de todos os clientes que adentram a Policlínica, tanto internados
como externos, conforme se respectivo convênio, segundo tabelas e normas firmadas mediante
contrato prévio;
II.
Conservar os sistemas de registros de todas as despesas, tais como: materiais
de consumo, medicamentos e exames complementares, para posteriores cobranças dos clientes
de convênios, organizações, seguradoras e previdenciárias;
III.
Confecção de relatórios de produção do faturamento encaminhando-o à
Diretoria que darão subsídios para tomada de decisões, avaliações do desempenho e da
produtividade de instituição.
ESTRUTURA ORGÂNICA
•

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

•

ASSESORIA ADMINISTRATIVA

•

FATURAMENTO
A ORGANIZAÇÃO
O Setor de Faturamento encontra-se subdividido nos seguintes serviços:
I. Contas de Clientes Conveniados Internados:
a.

Atualização de tabelas do Ministério da Saúde;

b.

Emissão de Autorização Internação Hospitalar (AIH);

c.

Fechamento Geral Mensal.

II.

Contas Pronto Socorro:

a.

Fechamento geral mensal;

b.

Gerar e emitir fechamento das FAA´s.

III.

Exames Externos:

a.

Fechamento geral mensal;

b.

Gerar e Emitir fechamento das SADTS externos.
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DOS RECURSOS HUMANOS E SEUS REQUISITOS
O quadro de pessoal do Setor de Faturamento é composto por:
I. Líder de Faturamento, devendo possuir os seguintes requisitos:
a.

Instrução Mínima – Ensino Superior Completo em Instituição reconhecida pelo

b.

Conhecimento em Faturamento Hospitalar (todos os módulos);

MEC;

c.

Capacidade de Motivação e Liderança;

d.

Capacidade de administração;

e.

Elevado grau de compreensão.

II.

Auxiliar de Faturamento, devendo possuir os seguintes requisitos:

a.

Instrução mínima – Ensino Médio Completo;

b.

Conhecimentos técnicos referentes a faturamento Hospitalar;

c.

Espírito de colaboração e disciplina;

d.

Condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência.

III.

Auxiliar Administrativo, devendo possuir os seguintes requisitos;

a.

Instrução mínima – Ensino Médio completo;

b.

Conhecimentos técnicos referentes a Faturamento Hospitalar;

c.

Espirito de colaboração e disciplina;

d.

Condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência.
AS COMPETÊNCIAS

A Líder de Faturamento compete:
I.

Zela para que sejam devidamente documentados os serviços prestados aos clientes
internados de SUS e Exames Externos, evitando assim glosas;

II.

Manter-se atualizado às novas deliberações da administração da Policlínica, convênios
e órgãos competentes;

III.

Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados;

IV.

Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários dos clientes;

V.

Comunicar a Diretoria quaisquer anormalidades;

VI.

Frequentar cursos no que refere a Faturamento hospitalar;

VII.

Programar e desenvolver métodos de trabalho;

VIII.

Comparecer as reuniões quando convocado;

IX.

Cuidar para que o ambiente de trabalho sofra uma continuidade de respeito mútuo
entre os colaboradores da seção;

X.

Cumprir e fazer cumprir o Regimento desta seção;
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XI.

Fornecer quando necessário dado faturado para que a administração elabore
relatórios;

XII.

Controlar e zelar por todos os equipamentos da seção;

XIII.

Acompanhar o desempenho de seus colaboradores;

XIV. Elaborar escalar de serviço prevendo férias;
XV.

Desenvolver programas de treinamentos aos colaboradores.

Ao Auxiliar de Escritório – Faturamento, compete:
I.

Estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da
instituição;

II.

Elaborar conta hospitalar de serviços prestados a clientes internados de convênios e SUS
e Exames Externos, atendidos pela Policlínica;

III.

Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados pelo
órgão competente e pela administração da Policlínica;

IV.

Comunicar ao Coordenador de Faturamento quaisquer informações julgadas
necessárias.

Ao Auxiliar Administrativos, compete:
I.

Estar no setor de trabalho no horário estabelecido respeitando os protocolos da
instituição;

II.

Acompanhar os procedimentos por parte dos médicos no quesito de preenchimento
correto das solicitações, descrição de procedimento e avaliações;

III.

Controlar o conteúdo e o preenchimento dos prontuários;

IV.

Checar e encaminhar cópias dos prontuários dos clientes externos (paciente) saídos
quando solicitados;

V.

Cumprir e fazer cumprir o regulamento da Policlínica e respeitar a hierarquia;

VI.

Estar sempre solicito com as pessoas;

VII.

Após a alta hospitalar, óbitos e transferências, organizar e encaminhar os prontuários
ao faturamento;

VIII.

Repor impressos e materiais de escritório nos setores de faturamento;

IX.

Colaborar com as equipes multiprofissionais das unidades;

X.

Zelar pela ordem do ambiente e do serviço em geral;

XI.

Preservar a integridade da Instituição, cliente externo ( paciente/familiares),
acompanhantes e colegas de trabalho.
O HORARIO DE TRABALHO

O Setor de Faturamento trabalha no horário das 08:00 às 17:00 segunda a sexta-feira
sempre com intervalo de 1h para almoço.
AS NORMAS
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Os colaboradores do Setor de Faturamento obedecerão às seguintes Normas
Administrativas:
I.

Cumprir o horário de trabalho estabelecido;

II.

Estar devidamente uniformizado e identificado;

III. Nenhum colaborador poderá ausentar-se do trabalho sem autorização do seu superior
ou da Diretoria;
IV. A seção deverá informar mensalmente á Diretorias os valores faturados;
V.

A seção deverá fornecer mensalmente dados para a elaboração de relatórios
financeiros;

VI. A seção seguirá determinação de cobranças firmadas em contrato entre a Policlínica e
Convênios.
OS DIREITOS E DEVERES E PROIBIÇÕES
São direitos da equipe:
I.

Seguir os direitos descritos na CLT (código da Legislação Trabalhista), acordos e dissídios
coletivos da categoria;

II.

O trato entre superiores e subordinados deve ter sempre cunho de cordialidade e de
respeito mútuos. Essa atitude deverá ser mantida mesmo quando um superior tenha
que reprimir atos de indisciplina, deverá fazê-lo com energia, porém serenamente em
local apropriado;

III. A Líder de Faturamento espera que todos os colaboradores cooperem com seus
superiores, expondo-lhe suas ideias e seus pontos de vista, visando sempre melhorar o
trabalho que lhes cumpre executar;
IV. É dever do Líder de Faturamento atacar e ouvir, sempre com atenção e cortesia, seus
subordinados e outros que deles se aproximem, com o propósito de lhes dizer ou propor
matérias sobre o serviço ou outro ponto qualquer, que venha a propiciar melhorias na
assistência ao cliente externo (paciente), ou no próprio Setor, desde que seja obedecida
a hierarquia.
São deveres da equipe:
I.

Durante o período de trabalho, os colaboradores deverão estar uniformizados e
devidamente identificados;

II.

Comunicar ao responsável imediato quaisquer intercorrências;

III. Justificar ao seu responsável a sua ausência ao trabalho;
IV. Dedicar assistência direta e indireta ao cliente externo (paciente), executando com
presteza, zelo e atenção os trabalhos que lhe forem confiados;
V.

Tratar com a máxima humanidade todas as pessoas que mantiverem contato com a
Policlínica, sem preferências individuais, esforçando-se para atendê-las Prontamente;

VI. Zelar pela economia do material da Policlínica e pela conservação do que for confiado à
sua guarda e utilização, comunicando ao superior imediatos quaisquer quebras, perdas
ou extravios;
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VII. Comunicar ao superior imediato mudança de residência, estado civil e número de
pessoas dependentes, para que possa ser encaminhado ao Recursos Humanos;
VIII. Comunicar todo acidente de trabalho, imediatamente após sua ocorrência, não
excedendo 24 horas de prazo da sua comunicação.
São proibidos para a equipe:
I.

Fazer quaisquer comentários sobre operações ou casos clínicos, como também revelar
segredos e assuntos pertinentes aa Policlínica, e, mais particularmente do cargo ou
função que exerça;

II.

Fuma, nas dependências internas da Policlínica;

III. Manter-se dentro das dependências da Policlínica executando outras ocupações, bem
como permanecer nelas fora do seu horário de serviço;
IV. Organizar, dentro das dependências da Policlínica, rifas, subscrições, vendas e compras
ou outras iniciativas não autorizadas pela Diretoria, bem como tornar-se parte nelas;
V.

Usar mensageiros ou outros colaboradores da Policlínica para recados ou trabalhos
pessoais;

VI. Sentir-se de uso de telefones ou impressos da Policlínica, para assuntos estranhos do
serviço;
VII. Manter consigo bebidas alcoólicas ou drogas entorpecentes, em quaisquer
dependências da Policlínica, ou traze-las para essas mesma dependências;
VIII. Participar de jogos de diversões como baralho, dados ou qualquer outra modalidade
que envolvam dinheiro ou não, dentro das dependências da Policlínica.
IX. Usar termos ou atitudes indecorosas ou desrespeitosas, trocar insultos, mesmo a título
de brincadeira, alterações com terceiros ou companheiros de trabalho, ainda que por
razões de serviço, devendo qualquer questão ser discutida com os respectivos
Superiores;
X.

Agir, por qualquer modo, contra os interesses da Policlínica.
AS PUNIÇÕES
São punições aplicáveis aos colaboradores:

Nas falhas técnicas e ou administrativas, inicialmente receberá orientação e
acompanhamento. Nos casos de reincidência serão aplicadas as punições cabíveis pela CLT que
são:
I. Advertência verbal;
II.

Advertência escrita;

III.

Suspensão;

IV.

Demissão por justa causa.

O tipo de punição aplicada será de acordo com a avaliação da chefia e da Diretoria, não
necessariamente seguindo a ordem acima descrita, nos casos considerados como grave ou
gravíssimo, podem ocorrer imediatamente demissão por justa causa.
AS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Todo colaborador de Setor de Faturamento deverá ter conhecimento do presente
Regimento.
É função da Líder de Faturamento manter este Regimento devidamente disponibilizado,
acessível e atualizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Regimento serve como instrumento de definição de atividades e instalação de
autoridade, devendo ser observado na integra por todos os colaboradores do Setor de
Faturamento e aplicado a todos sem qualquer exceção.
As atividades desenvolvidas pelo Setor de Faturamento estarão detalhadamente descritas
nos Processos, devendo ser atacadas integralmente por seus colaboradores.
Os casos omissos neste Regimento deverão ser resolvidos pela Líder de Faturamento e
Diretoria deste Policlínica.
O presente Regimento deverá obrigatoriamente sofrer revisão a periódica após a primeira
aprovação e/ou sempre que o setor houver quaisquer alterações que devam constar neste
documento.
O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação e assinatura de
Líder de Faturamento e diretoria deste Policlínica.
4.3.2.4

Rotinas Básicas
Faturamento Ambulatorial - SUS

Ação / Descrição
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Receber do serviço de atendimento via protocolo, as guias ambulatoriais para
faturamento referentes aos exames realizados.
Gerar o arquivo eletrônico – em CD dos procedimentos de média complexidade. Se não
conforme, efetuar as correções e adequações necessárias e gerar arquivo eletrônico –
em CD.
Verificar quantidade e valor total dos procedimentos de média complexidade digitados
e confrontar com o teto físico e financeiro estipulado pela SES.
Encaminhar o CD contendo os procedimentos de média complexidade à Secretaria
Municipal de Saúde com a capa de lote correspondente devidamente assinada e
carimbada.
Alimentar Planilha de Controle de Faturamento constando os valores da fatura dos
procedimentos de média complexidade para disponibilização em meio eletrônico ao
Supervisor de Faturamento.
Obter junto à SES, mensalmente, a síntese dos procedimentos de média complexidade
apresentados e identificar os procedimentos a serem pagos e os valores glosados e seus
respectivos motivos de glosas, providenciando a sua regularização, se passível de
correção.
Solicitar ao departamento de contabilidade a emissão da nota fiscal do valor a ser pago
para recebimento pelo Fundo Estadual de Saúde.
Reapresentar os procedimentos glosados com as correções necessárias.
Acompanhar pagamentos das reapresentações/revisões através da síntese de
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•

pagamento.
Manter atualizados os arquivos magnéticos e físicos dos registros e documentações
envolvidas no processo de faturamento.
Faturamento Tratamento Clínico – SUS
Ação / Descrição

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receber via protocolo do departamento de Admissão e Alta, os Laudos para Emissão de
AIH preenchidos em duas vias. No caso de Laudos para Emissão de AIH inicial, os laudos
devem estar com nome do médico autorizador e número da senha (cota direta),
requeridos através do site do Órgão Regulador no momento da admissão do paciente.
Verificar se o preenchimento foi feito de maneira adequada e de forma completa, se
não houve rasuras ou erros no preenchimento.
Levantar os laudos não conformes e devolvê-los ao departamento de Admissão e Alta
para efetuar as devidas correções.
Listar os Laudos para Emissão de AIH com documentação dos pacientes e submetê-los
à análise do médico autorizador/regulador designado pela SES (Secretaria Estadual de
Saúde) para autorização. Os laudos para emissão de AIH deverão ser encaminhados pelo
departamento de faturamento para autorização em até 24 horas após admissão do
paciente.
Receber os laudos para emissão de AIH devidamente autorizados pela SES.
Manter os Laudos de AIH autorizados de pacientes internados em pasta específica no
setor de Faturamento.
Emitir relatório do sistema de informática para acompanhar a evolução dos pacientes
internados, observando a autorização da AIH e o tipo de tratamento que o mesmo
permanece.
Encaminhar ao departamento de Admissão e Alta, informando quais pacientes
necessitam de trocar a AIH, por ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO (no caso de
permanência após 45 dias).
Receber via protocolo do departamento de Admissão e Alta o espelho da AIH após alta
do paciente.
Solicitar ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística os prontuários de pacientes
correspondente ao período de atendimento da AIH.
Analisar os dados dos prontuários de pacientes de alta, referentes à internação
hospitalar correspondente e fazer o rascunho do faturamento da conta, e encaminhálos ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística.
Encaminhar à SES listagem dos laudos (mapa de produção) para emissão de AIH
autorizados/codificados de pacientes de alta com dados exigidos pela própria secretaria
para liberação do sequencial das AIH em até 72 horas.
Receber da SES listagem de AIH com numeração do sequencial para faturamento.
Digitar os dados da internação levantados na versão atualizada do sistema de
informática e/ou programa SISAIH, emitir relatório de inconsistências, corrigir os erros
apontados e gerar as AIH em meio magnético.
Salvar dados em pen-drive, junto aos dados das AIH, gerando relatório e capa de lote da
respectiva fatura.
Entregar pen-drive na SES e capa de lote assinada e carimbada.
Alimentar Planilha de Controle de Faturamento Mensal, constando o valor total
faturado referente às Internações SUS para disponibilização em meio eletrônico ao
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 363

Proposta Policlínica Regional - Posse

•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisor de Faturamento.
Obter junto à SES, os relatórios das AIH aprovadas e rejeitadas.
Identificar as AIH glosadas com os respectivos motivos de glosa, providenciando a
regularização, se passível de correção.
Acompanhar junto à SES a divulgação dos valores a serem pagos.
Solicitar ao departamento de contabilidade a emissão da nota fiscal do valor a ser pago
para recebimento pelo Fundo Estadaual de Saúde.
Reapresentar as AIH glosadas passíveis de correção, no sistemade informática e/ou
programa SISAIH com os motivos de glosa correspondentes.
Acompanhar e registrar na Planilha de Controle de Faturamento o pagamento das AIH
reapresentadas.
Encaminhar laudos para emissão de AIH autorizados e codificados. Fichas de solicitação
de procedimentos especiais (quando houver). Espelho da AIH ao Serviço de Arquivo
Médico e Estatística para arquivamento nos prontuários correspondentes.
Manter atualizados os arquivos magnéticos e físicos dos registros
e
documentações envolvidas no processo de faturamento.
Pré-Faturamento Cirúrgico - SUS
Ação / Descrição

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Imprimir o Mapa Cirúrgico referente ao dia no sistema de informática.
Verificar no site da central de regulação de vagas as autorizações das cirurgias do SUS.
Imprimir as altas cirúrgicas, conferir se as duas vias da AIH estão preenchidas
corretamente, protocolar e encaminhar ao faturamento.
Conferir no site da central de regulação de vagas se as trocas de
procedimentos
solicitadas no dia anterior foram autorizadas.
Verificar pela evolução do paciente a alta hospitalar.
Encaminhar ao departamento de Admissão e Alta, uma lista das AIH que podem ser
dadas alta, caso o médico já tenha prescrito.
Receber via protocolo do departamento de Admissão e Alta, os Laudos para Emissão de
AIH preenchidos em duas vias. No caso de Laudos para Emissão de AIH’s cirúrgicas
(Eletiva) os laudos devem estar com nome do médico autorizador e número da senha
e/ou chequinho requeridos à Regulação – Secretaria Municipal de Saúde, no momento
da admissão do paciente.
Verificar se o preenchimento foi feito de maneira adequada e de forma completa, se
não houve rasuras ou erros no preenchimento.
Levantar os laudos não conformes e devolvê-los ao departamento de Admissão e Alta
para efetuar as devidas correções.
Listar os Laudos para Emissão de AIH Cirúrgicos com documentação dos pacientes e
submetê-los à análise do médico autorizador/regulador designado pela SMS para
autorização. Os laudos para emissão de AIH Cirúrgicas de COTA DIRETA deverão ser
encaminhados pela SUFAT para autorização em até 24 horas após admissão do paciente.
Acompanhar as descrições cirúrgicas, observar se o cirurgião descreve de acordo com a
autorização, conferir se o procedimento realizado é compatível com materiais de OPME
da tabela SIGTAP, com o CBO do cirurgião, se a Unidade Hospitalar possui serviço
classificação para realizar o procedimento e se o cirurgião possui cadastro no CNES da
Unidade Hospitalar.
Em procedimentos do SUS que necessitarem de mudança de procedimento, solicitar ao
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•

cirurgião o preenchimento do LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA
DE PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENTO(S) ESPECIAL(AIS). Após o preenchimento do
médico, solicitar pelo site da central de regulação de vagas, a mudança.
Conferir o prontuário e observar se a descrição cirúrgica está carimbada e assinada pelos
respectivos médicos. Observar se a ficha de anestesia está preenchida corretamente e
se os códigos lançados no comprovante de anestesia estão de acordo com as cirurgias
realizadas.
Faturamento de Cirurgia - SUS
Ação / Descrição

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receber via protocolo do Faturista das Cirurgias Menores Ambulatoriais (CMA), os
Laudos para Emissão de AIH preenchidos em duas vias. No caso de Laudos para Emissão
de AIH Cirúrgicas – Eletivas/Cota Direta.
Verificar se o preenchimento foi feito de maneira adequada e de forma completa, se
não houve rasuras ou erros no preenchimento.
Levantar os laudos não conformes e devolvê-los ao Faturista das Cirurgias Menores
Ambulatoriais (CMA) para efetuar as devidas providências.
Solicitar ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística os prontuários de pacientes
Cirúrgicos em posição de alta hospitalar correspondente ao período de internação da
AIH.
Analisar os dados dos prontuários de pacientes de alta, referentes à internação
hospitalar correspondente e fazer o rascunho do faturamento da conta, e encaminhálos ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística.
Encaminhar à SES listagem dos laudos (mapa de produção) para emissão de AIH
autorizados/codificados de pacientes de alta com dados exigidos pela própria secretaria
para liberação do sequencial das AIH em até 72 horas.
Receber da SES listagem de AIH com numeração do sequencial para faturamento.
Levantar e organizar a documentação (notas fiscais de OPME) necessária para cobrança.
Digitar os dados da internação levantados na versão atualizada do sistema de
informática e/ou programa SISAIH, emitir relatório de inconsistências, corrigir os erros
apontados e gerar as AIH em meio magnético.
Salvar dados em pen-drive, junto aos dados das AIH, gerando relatório e capa de lote da
respectiva fatura.
Entregar pen-drive na SMS e capa de lote assinada e carimbada.
Alimentar Planilha de Controle de Faturamento Mensal, constando o valor total
faturado referente às Internações SUS, para disponibilização em meio eletrônico ao
Supervisor de Faturamento.
Obter junto à SES, os relatórios das AIH aprovadas e rejeitadas.
Identificar as AIH glosadas com os respectivos motivos de glosa, providenciando a
regularização, se passível de correção.
Acompanhar junto à SES a divulgação dos valores a serem pagos.
Solicitar ao departamento de contabilidade a emissão da nota fiscal do valor a ser pago
para recebimento pelo Fundo Estadual de Saúde.
Reapresentar as AIH glosadas passíveis de correção.
Acompanhar e registrar na Planilha de Controle de Faturamento o pagamento das AIH
reapresentadas.
Encaminhar laudos para emissão de AIH autorizados e codificados. Fichas de solicitação
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de procedimentos especiais, quando houver. Espelho da AIH, ao Serviço de Arquivo
Médico e Estatística para arquivamento nos prontuários correspondentes.
Manter atualizados os arquivos magnéticos e físicos dos registros e documentações
envolvidas no processo de faturamento.
Faturamento Ambulatorial de Média Complexidade - SUS Ação / Descrição
Receber do serviço de atendimento via protocolo, as guias ambulatoriais para
faturamento referentes aos exames realizados.
Gerar o arquivo eletrônico – em CD dos procedimentos de média complexidade. Se não
conforme, efetuar as correções e adequações necessárias e gerar arquivo eletrônico –
em CD.
Verificar quantidade e valor total dos procedimentos de média complexidade digitados
e confrontar com o teto físico e financeiro estipulado pela SES.
Encaminhar o CD contendo os procedimentos de média complexidade à Secretaria
Municipal de Saúde com a capa de lote correspondente devidamente assinada e
carimbada.
Alimentar Planilha de Controle de Faturamento constando os valores da fatura dos
procedimentos de média complexidade para disponibilização em meio eletrônico ao
Supervisor de Faturamento.
Obter junto à SES, mensalmente, a síntese dos procedimentos de média complexidade
apresentados e identificar os procedimentos a serem pagos e os valores glosados e seus
respectivos motivos de glosas, providenciando a sua regularização, se passível de
correção.
Solicitar ao departamento de contabilidade a emissão da nota fiscal do valor a ser pago
para recebimento pelo Fundo Estadual de Saúde.
Reapresentar os procedimentos glosados com as correções necessárias.
Acompanhar pagamentos das reapresentações/revisões através da síntese de
pagamento.
Manter atualizados os arquivos magnéticos e físicos dos registros e documentações
envolvidas no processo de faturamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4.3.3 Proposta de Manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio
O Instituto CEM propõe a utilização uma Política de Regulamentação Patrimonial (descrita
abaixo), contendo as normas de controle e gestão de bens móveis e materiais de consumo,
institucionalizada pelo Instituto CEM e passível de Aplicação na Policlínica , conforme:
4.3.3.1

Regulamentação Patrimonial

Normas de Controle e Gestão de Bens Móveis e Materiais de Consumo
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º. O controle e a gestão de bens móveis e materiais de consumo no âmbito do
Instituto CEM obedecerão ao disposto nesta normatização.
Art.2º. Para fins desta Normatização considera-se:
I.

Material: equipamentos, componentes sobressalentes, acessórios, veículos, matériasprimas, outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades
administrativas e de execução do Instituto CEM, inclusive bens de consumo;
II. Material ou bem permanente: aquele que, pela própria natureza, possuir durabilidade
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superior a 02 (dois) anos, cujo valor integra o patrimônio do Instituto CEM;
III. Unidade administrativa: unidades da estrutura organizacional (organograma) do
Instituto CEM ou postos de trabalho constantes dos contratos de gestão celebrados com
órgãos públicos.
DA AQUISIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Art.3º. A aquisição de materiais no âmbito do Instituto CEM compreende os seguintes
tipos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Compra: operação de aquisição remunerada de bens, mediante preço previamente
ajustado;
Cessão: modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência
gratuita de posse e troca de responsabilidade;
Doação: ato de liberalidade pelo qual os contraentes trocam entre si coisas de sua
propriedade e, só se dará mediante as condições previstas no Estatuto Social;
Transferência: modalidade de movimentação de material, com troca de
responsabilidade, de uma unidade administrativa para outra;
Comodato: designa o contrato, a título gratuito, em virtude do qual uma das partes cede
por empréstimo a outra determinada coisa para que a use pelo tempo e nas
condições pré-estabelecidas.

Art.4º. A aquisição de material na modalidade compra será efetuada pelo Setor de
Contratos e Licitações e, quando necessário, via Comissão Permanente de Licitação, de forma
planejada, visando alcançar a economicidade, eficiência e eficácia na gestão de recursos
orçamentários, financeiros e materiais.
Art.5º. As compras terão por princípio, respeitada a legislação em vigor, a padronização do
material em uso, de forma a reduzir o número de itens, visando a simplificação dos processos de
obtenção, controle de estoque e levantamento de inventários.
Art.6º. Os materiais deverão ser catalogados e, quando possível, codificados, com base na
nota fiscal, devendo ser catalogadas todas as informações à identificação do material e do
processo de compra.
Art.7º. Os pedidos de compra de materiais não catalogados deverão conter todos os
elementos essenciais à sua caracterização, acompanhados, se necessário, de modelos gráficos,
projetos, amostras e outros elementos que se fizerem necessários.
Art.8º. As compras realizadas fora da programação da Supervisão de Material e Patrimônio
serão efetuadas somente depois de atingido o nível mínimo de estoque no almoxarifado;
§ 1º. As solicitações de itens que não fizerem parte do catálogo normal de materiais
mantidos pela Supervisão de Material e Patrimônio serão efetuadas diretamente ao Diretor
Administrativo, a quem caberá a análise da oportunidade e conveniência da aquisição;
§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso a solicitação seja deferida pela Diretoria
Administrativa, poderá ser modificado o catálogo de materiais, por iniciativa da Supervisão de
Material e Patrimônio, para inclusão daquele item, desde que verificada a necessidade de
aquisição para as demais unidades administrativas.
Art.9º. A quantidade de material a ser adquirida fica limitada à existência de espaço físico
para seu armazenamento em condições adequadas de segurança e conservação.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 367

Proposta Policlínica Regional - Posse

Parágrafo Único – Fica proibida a aquisição de material permanente em quantidade
superior à da pronta destinação e utilização por parte das unidades requisitantes, ressalvadas
aquelas destinadas à reserva técnica para substituição imediata em caso de manutenção, para
acomodação de novos profissionais ou implantação de novas unidades e/ou projetos / contratos
de gestão.
Art.10º. Os materiais sujeitos à deterioração ou ao risco de se tornarem obsoletos deverão
ser adquiridos em quantidades suficientes para a plena utilização, adotando-se, para tanto,
critérios adequados à sua quantificação que serão definidos pela Supervisão de Material e
Patrimônio.
Art.11º. Ficam estabelecidas as fórmulas a serem utilizados pela Supervisão de Material e
Patrimônio para a reposição do estoque.
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
Art.12. Recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue à Supervisão de
Material e Patrimônio, em local previamente designado, devendo este ser recebido em conjunto
com o representante do setor solicitante caso não esteja no catálogo de materiais ou se a sua
natureza assim o exigir.
§ 1º.O recebimento transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do
material, do fornecedor à Supervisão de Material e Patrimônio;
§ 2º. Deve ocorrer preferencialmente no almoxarifado da Supervisão de Material e
Patrimônio, salvo quando não possa ou não deva ali ser estocado, caso em que se fará nos locais
designados;
§ 3º. Qualquer que seja o local de recebimento, os registros de entrada serão realizados
na Supervisão de Material e Patrimônio, quando se tratar de material permanente, bem como
quando se tratar de material de consumo.
Art.13. Todo material para ser recebido deverá vir acompanhando de documento hábil a
caracterizar a sua origem e a natureza de sua incorporação ao âmbito patrimonial do Instituto
CEM, cuja cópia será arquivada na Supervisão de Material e Patrimônio para os devidos registros.
Parágrafo Único – Considera-se documento hábil para os fins deste artigo os seguintes
documentos:
I.
II.
III.

Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura;
Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta;
Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência.

Art.14. As Notas Fiscais de materiais deverão ser entregues diretamente na Supervisão de
Material e Patrimônio, para serem conferidas e depois repassadas à Diretoria Administrativa ou
por quem este delegar esta atribuição.
Parágrafo Único – As Notas Fiscais de materiais adquiridos com recursos do Fundo Rotativo
/ Suprimento de Fundos também serão conferidas pela Supervisão de Material e Patrimônio e
depois repassadas ao gestor/suprido do fundo.
Art.15. O recebimento de materiais oriundos de compra, cessão, doação, permuta ou
transferência e comodato será provisório quando da entrega e definitivo após a aceitação /
inserção no patrimônio do Instituto CEM.
§ 1º.O recebimento provisório não caracteriza sua aceitação;
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§ 2º.A aceitação é condição essencial para o recebimento definitivo dos materiais, que se
dará após a verificação da descrição, qualidade e quantidade da Nota Fiscal que, por sua vez,
deverá estar em conformidade com o Pedido / Solicitação de Compras;
§ 3º. Nas operações de cessão, doação, permuta ou transferência, a verificação da
descrição, qualidade e quantidade deverá ser realizada tomando-se por base as informações
constantes dos respectivos Termos de Cessão/Doação, Declaração exarada no processo relativo
à permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência.
Art.16. Nas operações de compra a aceitação deverá ser atestada na respectiva Nota Fiscal
ou na Nota Fiscal/Fatura e, nos demais casos, nos Termos de Cessão/Doação, Declaração exarada
no processo relativo à permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência, devendo o
atestado ser assinado pela Supervisão de Material e Patrimônio, em carimbo próprio.
§1º. Quando para aceitação for necessário conhecimento técnico específico, a Nota
Fiscal/Fatura também deverá ser atestada por pessoa habilitada para esse fim;
§2º. Nos casos em que o material não esteja relacionado no Catálogo de Materiais será
necessário o atesto/assinatura, também, do responsável pelo setor solicitante.
Art.17. Os documentos relativos à aquisição, recebimento e atestados de material e
patrimônio deverão ser assinados por extenso ou conter o carimbo de identificação do assinante.
Art.18. Quando das aquisições de material para construção e reforma os documentos
relativos à aquisição deverão ser encaminhados pela Supervisão de Material e Patrimônio aos
Diretores ou responsáveis pelas obras e serviços conforme o caso, para que possam ter ciência
do que está sendo adquirido.
Art.19. As Notas Fiscais relativas aos materiais para construção ou reforma deverão ser
atestadas conjuntamente pelo supervisor de material e patrimônio/ responsável do
acompanhamento da obra.
Art.20. Quando os materiais adquiridos não estiverem de acordo com o Pedido /
Solicitação de Compras, o agente recebedor solicitará ao fornecedor sua regularização, bem
como comunicará formalmente o fato ao Diretor Administrativo.
Art.21. Nenhum material será liberado para as unidades requisitantes sem o recebimento
definitivo e consequente registro nos sistemas competentes/ inclusão no patrimônio
(etiquetamento, conforme o caso), bem como sem a sua requisição formal.
Art.22.A Supervisão de Material e Patrimônio manterá controle sobre os materiais a
receber, sendo responsável pela entrega ao fornecedor do(s) comprovante(s) de entrega,
devendo, também, acompanhar os prazos de entrega, comunicando ao Setor de Contratos e
Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento do prazo de entrega.
Art.23.O sistema de controle de materiais, se possível, deverá permitir o recebimento
provisório e definitivo, além de registrar as solicitações não atendidas – demanda reprimida.
Art.24.A Supervisão de Material e Patrimônio deverá ser comunicada formalmente da
aquisição de qualquer material, ainda que não transite fisicamente pela mesma, a fim de que
possa efetivar as anotações e os registros necessários em seu sistema.
DO CONTROLE PATRIMONIAL
Art.25. A Supervisão de Material e Patrimônio manterá o registro do patrimônio do
Instituto CEM, por meio de sistema próprio, com vistas ao controle e gestão de equipamentos e
materiais permanentes de forma a:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

registrar as incorporações e baixas, informando os bens existentes;
registrar e informar a localização dos bens;
registrar os agentes responsáveis;
emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade;
controlar a movimentação de material;
identificar os bens extraviados ou danificados com baixa e o número do patrimônio;
permitir a obtenção de informações gerenciais.

Art.26. Todo bem permanente, após seu recebimento definitivo, deverá ser tombado pela
Supervisão de Material e Patrimônio, sendo vedada a sua saída sem o devido registro,
etiquetamento e Termo de Responsabilidade.
Parágrafo Único - O tombamento consiste no arrolamento do bem permanente, por meio
de numeração específica do sistema patrimonial do Instituto CEM, com a finalidade de identificálo e individualizá-lo.
Art.27. Para fins de tombamento será realizado o registro patrimonial de todos os
materiais permanentes, o qual deverá conter:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

número de tombamento;
descrição do material;
modelo, número de série de fabricação, se for o caso;
valor de aquisição;
data de aquisição e número de autos;
número do documento fiscal;
estado de conservação do material;
outras observações consideradas indispensáveis.

Parágrafo Único – Para fins de registro patrimonial, o bem cujo valor de aquisição for
desconhecido, será avaliado tomando como referência o valor de outro bem, semelhante ou
sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado.
Art.28. Toda manutenção e reparo realizados nos materiais permanentes do Instituto CEM
deverá ser comunicado formalmente à Supervisão de Material e Patrimônio, para que
providencie a anotação em ficha de controle, manual ou eletrônica, que será vinculada ao seu
registro patrimonial.
Art.29. O número de tombamento dos bens será fixado por meio de etiquetas/ plaquetas.
Parágrafo Único – No caso de obras bibliográficas o número de tombamento deverá ser fixado
por meio de carimbo ou etiqueta, que conterá também outras informações necessárias ao
controle do acervo pela unidade gestora.
Art.30. Os bens que não transitarem na Supervisão de Material e Patrimônio serão
tombados, no menor tempo possível, não podendo ultrapassar o prazo de 30(trinta) dias
contados do seu recebimento definitivo.
Art.31. A movimentação de bens dentro do Instituto CEM, bem como a saída de material
permanente da instituição é de responsabilidade única e exclusiva da Supervisão de Material e
Patrimônio.
Art.32. A Supervisão de Pessoal, sempre que ocorrerem mudanças do agente responsável
pelos bens, por qualquer que seja o motivo, deverá comunicar a Supervisão de Material e
Patrimônio para atualização do Termo de Responsabilidade.
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§ 1º- A Gerência de Pessoal informará à Supervisão de Material e Patrimônio todos os atos
relacionados à dispensa, exoneração, nomeação, designação e afastamentos de membros e
profissionais no prazo máximo de dez dias da assinatura do respectivo ato administrativo;
§ 2º -O mesmo procedimento deverá ser adotado pela Supervisão de Tecnologia da
Informação quando houver troca de equipamentos de informática por aquela Supervisão.
Art.33. Compete ao Diretor Executivo, por meio de processo administrativo próprio,
autorizar a baixa de bens do patrimônio, nos seguintes casos:
I.
II.
III.
IV.
V.

furto;
extravio;
dano irrecuperável que impossibilite sua utilização ou alienação;
cessão;
alienação.

Parágrafo Único – Nos casos de furtos e extravio, o Diretor Executivo determinará as ações
necessárias para apuração de responsabilidades, visando indenizar o Instituto CEM e aplicar
penalidades administrativas, observada a legislação em vigor.
Art.34. Toda incorporação ou baixa no patrimônio será objeto de registro no sistema
próprio concomitantemente à sua ocorrência.
Art.35. A devolução de qualquer bem ou material à Supervisão de Material e Patrimônio
deverá ser precedida de comunicação formal devidamente fundamentada.
Parágrafo Único – Sempre que a quantidade de material a ser devolvido depender de
conferência por parte da Supervisão de Material e Patrimônio, em razão da quantidade ou da
natureza, deverá ser previamente agendada a data da efetivação da devolução.
DAS REQUISIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS BENS
Art.36. A requisição de qualquer material, realizada em formulário próprio ou,
efetivamente, por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, deverá ser feita
observando-se os códigos e padrões a serem adotados.
§ 1º- Toda requisição de material de consumo ou bem permanente deverá ser registrada
no sistema de controle do almoxarifado e patrimonial da Supervisão de Material e Patrimônio,
respectivamente;
§ 2º - As unidades administrativas deverão encaminhar as solicitações de material com
antecedência à Supervisão de Material e Patrimônio, a fim de possibilitar a separação e
organização do material a ser entregue.
Art.37. Os dirigentes das unidades administrativas e titulares das Coordenações,
Gerências, Setores e Serviços poderão indicar, por meio de comunicação formal, profissionais a
serem cadastrados pela Supervisão de Material e Patrimônio (almoxarifado), para requisição de
material de consumo.
Art.38. A Supervisão de Material e Patrimônio tem competência para atender ou não, no
todo ou em parte, os pedidos que, em razão da quantidade superior ao consumo da unidade
requisitante em períodos pré-determinados, se mostrem supérfluos, desnecessários ou
incompatíveis com o interesse da administração ou necessidade do serviço, observados os
critérios definidos pela Diretoria Administrativa-Financeira.
Art.39. O atendimento à requisição fica também sujeito às seguintes condições:
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I.
II.
III.
IV.

quantidade existente;
análise do consumo da unidade em períodos pré-determinados;
prioridade de atendimento a determinadas áreas definidas pela administração;
vinculação do material catalogado às áreas específicas, requerendo, quando de sua
solicitação por áreas diversas, a necessária autorização da Diretoria Administrativa;

§ 1º - Será sempre necessária a justificativa da unidade requisitante se a quantidade
requisitada de determinado material for maior que a média de consumo obtida por meio da
análise de consumo de que trata o inciso II;
§ 2º - As unidades que possuírem prerrogativa de solicitação de material de uso exclusivo
deverão manter controles que possibilitem a identificação de sua destinação;
§ 3º - As unidades que demandam materiais em grande quantidade, ou cujo consumo,
dependendo das atividades programadas, sofram grandes variações, deverão apresentar
previsão, com código e quantidade de material, ao longo do exercício, para fins de programação
das unidades envolvidas.
Art.40. A Supervisão de Material e Patrimônio (almoxarifado) deve distribuir às unidades
requisitantes os materiais estocados fisicamente a mais tempo ou, se for o caso, cujo prazo de
validade esteja mais próximo de expirar, utilizando o critério PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro
Sai.
Art.41. Não havendo disponibilidade do material solicitado em estoque, deverá a
Supervisão de Material e Patrimônio verificar se há processo em andamento para a aquisição do
mesmo e a fase em que se encontra e, se não houver, tomar as providências necessárias para
iniciá-lo.
Art.42. A Supervisão de Material e Patrimônio permanecerá fechada para atendimento nos
últimos 02 (dois) dias úteis de cada mês, oportunidade na qual serão realizadas as averiguações
e contagens de estoque (balanços).
Parágrafo Único - As solicitações encaminhadas durante o período supracitado serão
atendidas a partir do primeiro dia útil subsequente, observada a ordem cronológica de
recebimento.
DA ALIENAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONAIS
ART.43. A alienação de bens, subordinada à existência de interesse do Instituto CEM,
devidamente justificada, consiste na operação que transfere o direito de propriedade e
compreende as seguintes formas:
I.
II.
III.

venda;
permuta;
doação.

Art.44. A alienação de material e bens móveis fica condicionada à avaliação, classificação,
formação prévia de lotes, realizadas por comissão composta por pessoas habilitadas, e licitação,
dispensada está nos seguintes casos:
I.
II.

permuta, permitida exclusivamente entre unidades do Instituto CEM;
doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma
de alienação e sempre mediante aprovação em Assembleia Geral e de conformidade
com as disposições estatutárias;
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III.

venda, de bens produzidos ou comercializados pelas unidades do Instituto CEM, em
virtude de suas finalidades.

Art.45. A cessão compreende a movimentação de materiais do acervo do Instituto CEM,
com transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, para órgãos ou entidades da
administração pública, bem como para entidades afins.
Parágrafo Único – A cessão deverá ser efetivada mediante Termo de Cessão onde constará
a transferência do material e seu custo histórico.
Art.46. A alienação e a cessão de bem permanente e equipamentos gerarão os necessários
registros no sistema de controle patrimonial.
Art.47. Transferência é a modalidade de movimentação de material, com troca de
responsabilidade, de uma unidade administrativa para outra.
DA CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
Art.48.Os materiais inservíveis classificam-se em:
I.
II.
III.
IV.
V.

ocioso: quando não estiver sendo aproveitado, embora em perfeitas condições de uso:
recuperável: quando sua recuperação for possível a um custo não superior a 50% de seu
valor de mercado, e desde que atenda a conveniência da administração;
antieconômico: quando, devido ao uso prolongado, desgaste prematuro ou
obsoletismo, a manutenção for onerosa;
irrecuperável: quando tecnicamente não for possível a sua recuperação ou quando o
custo da recuperação for superior a 50% de seu valor de mercado;
nocivo: quando oferecer riscos de danos para a saúde das pessoas ou ao meio ambiente.

Art.49. Para fins do artigo anterior serão instituídas Comissões Especiais de Avaliação, a
qual caberá realizar a caracterização e avaliação dos bens patrimoniais do Instituto CEM,
emitindo relatório de tudo para a Diretoria Administrativa, e será composta por no mínimo 03
(três) membros designados por meio de portaria do Instituto CEM.
§ 1º Pelo menos um membro da Comissão Especial de Avaliação deverá ter qualificação
compatível com o bem avaliado.
§ 2º Os integrantes da Comissão Especial de Avaliação desempenharão suas funções sem
prejuízo das atribuições habituais.
Art.50.O bem considerado antieconômico ou irrecuperável poderá ser cedido a outras
entidades administrativas ou obrigatoriamente alienado no menor tempo possível.
Art.51. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de bens classificados
como irrecuperáveis, o Diretor Executivo, após ouvir a Diretoria Administrativa/Comissão
Especial de Avaliação, determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após
a retirada das partes economicamente aproveitáveis, caso existam, que serão novamente
incorporados ao patrimônio.
Art.52. A inutilização consiste na destruição total ou parcial do bem ou que implique em
ameaça à saúde das pessoas ou risco de prejuízos ecológicos ou inconvenientes de qualquer
natureza para a Instituição, sendo feita, sempre que necessário, mediante audiência dos setores
especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada.
Parágrafo Único A inutilização e abandono de bens será documentada mediante a
formalização de termos os quais integrarão o respectivo processo administrativo.
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Art.53. São motivos para inutilização de bens, dentre outros:
I.
II.
III.
IV.

a sua infestação por seres vivos nocivos, desde que apresentem algum risco;
a sua natureza tóxica ou venenosa;
a sua contaminação por radioatividade;
o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros;

Art.54. Por ocasião da realização do inventário deverão ser relacionados os bens
disponíveis a serem alienados ou cedidos, de forma a evitar o desperdício de recursos, bem como
o custo decorrente do armazenamento de material inservível.
Art.55. Os recursos provenientes das alienações de material, obtidos através de processo
licitatório, deverão ser recolhidos em conta própria segundo a origem dos recursos quando da
aquisição dos mesmos.
Parágrafo Único -A alienação de bens ou materiais, mediante dispensa prévia de licitação,
somente poderá ser autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em casos
de doação, quando para atender ao interesse social.
Art.56. Os símbolos nacionais, armas, munições, materiais pirotécnicos ou outros que
possam ocasionar perigo ou transtorno serão inutilizados de acordo com a legislação e normas
específicas.
DOS INVENTÁRIOS
Art.57. O inventário é o arrolamento de todos os bens e materiais de consumo existentes
em estoque, que tem por finalidade:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

verificar a existência física dos bens e materiais;
informar o estado de conservação dos bens e materiais;
confirmar os agentes responsáveis pelos bens;
manter atualizados e conciliados os registros de material e de patrimônio;
apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer irregularidade;
subsidiar as tomadas de contas, indicando os saldos existentes em 31 de dezembro de
cada ano.

Art.58. O inventário físico no âmbito do Instituto CEM, para verificação dos saldos de
estoque nos almoxarifados, equipamentos e materiais permanentes em uso nas unidades
administrativas, será:
I.

II.
III.

ANUAL: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais e materiais
de consumo existentes em estoque, do acervo de cada unidade gestora, em 31 de
dezembro de cada exercício;
TRIMESTRAL;
EVENTUAL: realizado em qualquer época por iniciativa dos Diretores Executivo,
Administrativo ou pela própria Supervisão de Material e Patrimônio.

Art.59. Com a finalidade de realizar os inventários de que trata o artigo anterior, bem como
manter atualizados e conciliados os registros do sistema de administração patrimonial e os
contábeis e subsidiar as tomadas de contas, poderá ser instituída uma Comissão Permanente de
Inventário, a qual será composta por no mínimo 03 (três) membros, designados pelo Diretor
Executivo.
Parágrafo Único – Os membros das comissões de que se trata o caput serão designados
até o dia 31 de março de cada ano, por um período de 01(um) ano.
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Art.60.O inventário analítico é a verificação dos saldos, estado de conservação e localização
dos bens e materiais existentes nas diversas unidades administrativas, bem como dos agentes
por eles responsáveis, devendo ser todos elencados no artigo 27 desta Normatização.
Parágrafo Único – O inventário de que se trata o caput será realizado pela(s) Comissão(ões)
Permanente(s) de Inventário, obedecendo os mesmos prazos fixados para realização do
inventário físico anual, em conformidade com os §§ 1º e 2º do art.63, deste ato.
Art.61. A Supervisão de Material e Patrimônio, sem prejuízo de outras normas de controle
dos sistemas competentes, poderá também utilizar como instrumento gerencial os seguintes
inventários:
I.

II.

III.

ROTATIVO: que se consiste na conferência diária dos itens estocados, em parcelas, de
modo que no período de um mês todo o estoque tenha sido conferido, com vista a
manter efetivo controle dos estoques;
POR AMOSTRAGEM: que consiste no levantamento em bases mensais de amostras de
itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os
demais itens do mesmo grupo de classe.
INICIAL, DE EXTINÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO: quando da criação, extinção ou
transformação de unidades administrativas no âmbito do Instituto CEM, para
identificação e registro de bens.

Art.62. As pendências decorrentes dos inventários de que tratam os artigos 58 e 61,
deverão ser sanadas no prazo de 180 dias, a contar da verificação da ocorrência.
Art.63. A(s) Comissão(ões) Permanente(s) de Inventário deverá(ão), obrigatoriamente,
realizar o inventário físico anual, mediante formalização de procedimento administrativo, no qual
conterá também a verificação do estado de conservação dos bens e materiais, de forma a avaliar
a gestão dos mesmos pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência de material
inservível ou ocioso nas unidades administrativas do Instituto CEM.
§ 1º. O prazo para conclusão processo do inventário físico anual, para fins de encerramento
de exercício, será até o dia 15 de janeiro de cada ano, enquanto os demais seguirão os prazos
fixados nos seus respectivos termos de autorização;
§ 2º. O inventário físico anual será encaminhado ao Setor de Contabilidade, o qual, após
aprovação, encaminhará cópia do mesmo às Coordenações, que, por sua vez, o encaminharão
aos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto CEM.
DA RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS
Art.64. Todos os profissionais são responsáveis pelos bens que lhes são confiados, devendo
observar, no seu manuseio, dentre outros cuidados necessários à guarda, localização, segurança
e preservação, no que couber, aqueles constantes nesta Normatização;
§ 1º. Todas as unidades administrativas deverão arquivar, em pasta própria, os termos de
responsabilidade e de ocorrência, com a finalidade de manter o controle dos bens permanentes
sob sua guarda e uso;
§ 2º. Todas as unidades administrativas deverão manter um controle de estoque dos
materiais de consumo que lhes forem disponibilizados.
Art.65. Os profissionais serão chamados à responsabilidade pelo desaparecimento de bem
ou material de consumo que lhes forem confiados para guarda e uso, bem como pelo dano que,
dolosa ou culposamente, causarem, estejam ou não sob sua guarda.
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Art.66. Qualquer irregularidade ocorrida com bem ou material será objeto de imediata
comunicação formal, de maneira circunstanciada, por parte do profissional ou responsável da
unidade administrativa ou por iniciativa da própria Supervisão de Material e Patrimônio.
§ 1º. Além da hipótese prevista no caput, imediatamente após a conclusão do inventário
físico anual de que trata o artigo 58, inciso I, desta normatização, caso seja detectada a qualquer
irregularidade, deverá ser procedida, em processo distinto, a apuração de responsabilidade
objetivando a localização do bem desaparecido ou ressarcimento do valor correspondente;
§ 2º. Para efeito do disposto neste artigo considera-se irregularidade toda ocorrência que
resulte em prejuízo o Instituto CEM , relativamente a bens e materiais de sua propriedade ou sob
sua guarda.
Art.67. Independentemente das sanções administrativas e penais cabíveis, o profissional
responsabilizado pela avaria ou desaparecimento de bem ou material deverá arcar com as
despesas de recuperação, substituí-lo por outro com as mesmas características ou indenizar em
dinheiro, pelo preço da avaliação, apurado pela Comissão Especial de Avaliação, o valor
correspondente.
Parágrafo Único – As empresas prestadoras de serviço o Instituto CEM deverão indenizar
o mesmo, em virtude de dano, furto ou extravio causados por seus empregados, direta ou
indiretamente, com culpa ou dolo, mediante pagamento em parcela única.
Art.68. Para fins de apuração das irregularidades previstas nesta normatização, considerase:
I.

profissional responsável: o funcionário que se responsabiliza perante o Instituto CEM ,
assinando o respectivo termo e que, de forma direta ou indireta, pode propiciar ou
facilitar a ocorrência da irregularidade;
autor: o agente, inclusive o definido no inciso anterior, que praticou a irregularidade.

II.

Art.69.O processo de responsabilidade deverá ter caráter sigiloso.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.70. Aos processos administrativos de alienação de materiais no âmbito o Instituto CEM
aplicam-se, no que couber, as disposições da legislação pertinente em vigor.
Art.71. Fica vedada a utilização de qualquer recurso material, humano ou financeiro o
Instituto CEM na manutenção de bens particulares, exceto aquele que se incluam nas hipóteses
de cessão ou comodato.
Art.72. Todas as atividades inerentes ao registro e controle de bens patrimoniais de que
trata este ato, serão transferidos automaticamente para a Supervisão de Material e Patrimônio.
Art.73.Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Instituto CEM.
Art.74. Esta normatização entrará em vigor após aprovação pelo Conselho de
Administração e publicação no órgão oficial de imprensa do Município de Posse-GO, revogandose as disposições em contrário.
4.3.3.2

Fórmulas Para Renovação E Reposição De Estoque

O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e quanto comprar
deverão ocorrer em função da aplicação das fórmulas e disposições elencadas a seguir.
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I.
II.
III.

Os fatores de requerimento são definidos:
Consumo Médio Mensal (C). Média aritmética do consumo nos últimos 12 meses;
Tempo de Aquisição (T). Período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o
recebimento do material no almoxarifado (sempre relativo à unidade mês);
Intervalo de Aquisição (I). Período compreendido entre duas aquisições normais e
sucessivas;
Estoque Mínimo ou de Segurança (Em). É a menor quantidade de material a ser mantida
em estoque, capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo
período ou para atender à demanda normal em caso de atraso da entrega da nova
aquisição. É aplicável tão somente aos itens indisponíveis aos serviços da unidade
administrativa do Instituto CEM. Obtém–se multiplicando o consumo médio mensal por
uma fração do tempo (f) de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50
de T;
Estoque Máximo (EM). A maior quantidade de material admissível em estoque,
suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de
armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo
de aquisição, perecimento, obsoletismo, etc.

IV.
V.

VI.

Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo
Intervalo de Aquisição;
Ponto de Partida. (Pp). Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão
de um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo.
Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Tempo
de Aquisição;
Quantidade a Ressuprir (Q). Número de unidades a adquirir para recompor o Estoque
Máximo, obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição.
As fórmulas aplicáveis à supervisão de Estoque são:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

4.3.3.3

Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12
Estoque Mínimo. Em =C x f
Estoque Máximo. EM =Em + C x I
Ponto de Partida. Pp =Em + C x T
Quantidade a Ressuprir. Q =C x I
Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do
controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques.
Normas de segurança para armazenagem do material no Almoxarifado
I Os princípios básicos para a organização do almoxarifado são os seguintes:
• um lugar para cada material e cada material em seu lugar;
• maximização da utilização do espaço; e
• garantia do maior nível de segurança.
II
-O almoxarifado deverá observar as seguintes normas:
1. quanto ao armazenamento:
• os materiais devem ficar agrupados por classe, de forma a viabilizar
sua rápida conferência, adotando-se um sistema de endereçamento
físico, possibilitando sua localização;
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•

•
•
•
•
•

os materiais não devem ser armazenados em contato direto como
piso;
• as etiquetas na face da embalagem devem ficar voltadas para o lado
avesso;
• os materiais de menor peso nas prateleiras de cima, os de maior nas
prateleiras de baixo;
• os materiais mais solicitados à frente, os menos atrás;
• os materiais devem ser empilhados, se necessário, observando-se a
segurança e as recomendações dos fabricantes;
• os materiais devem ser estocados em suas embalagens originais;
• os materiais mais solicitados próximos à área de expedição; e
• a reposição do estoque deve ser feita atrás do material já existente.
2. As fórmulas aplicáveis à supervisão de Estoque são:
Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12
Estoque Mínimo. Em =C x f
Estoque Máximo. EM =Em + C x I
Ponto de Partida. Pp =Em + C x T
Quantidade a Ressuprir. Q =C x I
3. Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos
resultados do controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos
estoques.
4. quanto à segurança:
• existência de extintores de incêndio, mangueira etc, nos tipos e
quantidades necessárias, com fácil acesso e manutenção periódica;
• portas e janelas com instalações de segurança necessárias (grade,
alarmes, trinco, cadeados, fechaduras etc);
• proibição de entrada de pessoas estranhas ao local de guarda de
materiais, a não ser em objeto de serviços;
• portas permanentemente trancadas e atendimento realizado por
meio de balcão;
• existência de armários trancados para a guarda de materiais de
pequeno volume e grande valor;
• instalações elétricas em perfeito estado de funcionamento;
• proibição de estoque de explosivos e inflamáveis (álcool, gasolina,
gás, querosene etc) no almoxarifado, junto a outros materiais,
devendo ser observadas as normas de segurança expedidas pelos
órgãos técnicos;
• arrumação do almoxarifado deve permitir a fácil circulação dentro
de sua área, bem como acesso aos extintores e mangueiras de
incêndio, por parte do pessoal especializado no combate a incêndios;
• colocação de placas indicativas de proibição de fumar no
almoxarifado;
• proteção contra insetos e roedores; e
• reciclagem periódica dos servidores do setor em treinamento na
área de medicina e segurança do trabalho e brigada de combate a
incêndio.
5. quanto à movimentação:
• existência de meios de locomoção seguros para os materiais. DeveINSTITUTO CEM
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se evitar a utilização de empregados de firmas prestadoras de
serviço nos trabalhos específicos da Supervisão de Material e
Patrimônio.
Além da Política descrita acima, também são adotados diversos Procedimentos
Operacionais Padrão (POP’s), bem como fluxos que poderão nortear a cadeia de suprimentos
dentro da unidade, conforme exemplos relacionados abaixo, que poderão ser adequados
conforme a realidade de da Policlínica :
4.3.3.4

Procedimentos Operacionais Padrão – Pop’s
RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Procedimento
RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
Objetivo
Estabelecer rotinas de recebimento, conferência, guarda e armazenamento, conservação e controle de materiais e
medicamentos, de modo a facilitar e agilizar a dispensação dos mesmos e contribuir para o atendimento com qualidade.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Central de Abastecimento Farmacêutico -CAF

Farmacêuticos e Auxiliar de Almoxarifado

Recursos Necessários
• Ordem de fornecimento; Calculadora; Lápis ou caneta; Bloco de anotações, se necessário. Check-list de
recebimento.
Cuidados Especiais
Realizar o procedimento com calma e concentração, sem ceder a pressão do funcionário responsável pela
entrega;
• Não rasurar a 1° via do Documento de entrada (Nota fiscal, vale ou nota fiscal doação);
• Toda observação necessária deve ser escrita na Ordem de fornecimento, que deverá ser assinada pelo
funcionário;
• Não receber item com prazo de validade inferior a 6 meses. Exceção deve ser verificada junto a chefia da
Farmácia;
• Não receber documento de entrada (Nota fiscal, vale ou nota fiscal doação) rasuradas ou ilegíveis.
Sequência do Procedimento
•

Utilizando o check list de recebimento deve-se adotar as seguintes ações:

• Verificar se a entrega é destinada do Instituto CEM ao setor de Farmácia ou a outro setor d a Policlínica;
• Verificar a existência de Ordem de Fornecimento. Em caso de negativa, procurar o executor administrativo ou
o farmacêutico (que providenciará a ordem ou entrará em contato com o setor de compras do Instituto CEM
para que a mesma seja providenciada);

• Ao receber a entrega de medicamentos e/ou materiais, observar inicialmente o aspecto externo: integridade do
produto e, se termolábeis, se estão com temperatura adequada. Em caso de negativa, rejeitar o recebimento;

• Conferir Documento de entrada (Nota fiscal, vale ou nota fiscal doação) com a Ordem de fornecimento: dados

do fornecedor; dados do recebedor (Policlínica); especificações de cada item; quantidade; lote; validade;
impressão de ID no documento de entrada; registro da ANVISA;

• Após conferência, assinar na Ordem de fornecimento: o lote, a validade e a quantidade. No check list deve-se
anotar: o nome do funcionário da Farmácia que recebeu a entrega; a data em que ocorreu a entrega, número
da nota fiscal, número da ordem de fornecimento, assim como todas as observações pertinentes. Carimbar,
datar e assinar o canhoto do Documento de entrada e o conhecimento da transportadora que serve para
comprovar o recebimento da mercadoria.
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• Tirar xerox do Documento de entrada e da Ordem de fornecimento:
• Tirar uma xerox do Documento de entrada e colocá-los na pasta de entrada;
• Se a entrega for de medicamentos controlados: a guarda destas medicações deve ser realizada por um
Farmacêutico do Setor no armário de controlados.

Ações Corretivas

• Em caso de suspeita de irregularidades (falsificação, violação, adulteração ou impróprios para o consumo)

segregar o(s) item(ns) em local distinto e separado dos demais e notificar o Farmacêutico e demais colegas
do setor;

• Em caso de qualquer divergência entre a Ordem de fornecimento e o Documento de entrada, procurar o

farmacêutico e/ou o setor de compras do Instituto CEM para providenciar as devidas correções ou providenciar
a recusa da entrega;
DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRIÇÕES (Ordem de Fornecimento x Insumo)

• Notifique o Farmacêutico, imediatamente.
DIVERGÊNCIA ENTRE MARCA COTADA E RECEBIDA
• Notifique o Farmacêutico, imediatamente, e solicite carta de correção de marca.
DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADES
• Se vier quantidade menor no Documento de entrada do que na Ordem de Fornecimento, anote o correto, date
e assine.

• Se vier quantidade maior no Documento de Entrada do que na Ordem de Fornecimento, separe e encaminhe
para devolução.

• Se vier quantidade física real menor do que no Documento de Entrada, notifique o Farmacêutico.
• Se vier material e/ou medicamento discriminado no Documento de Entrada, porém sem entrega real, notifique
o Farmacêutico.
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM

• Notifique o Farmacêutico, imediatamente.
DIVERGÊNCIA ENTRE O CNPJ ( Plataforma de Compras X NF )

• Notifique imediatamente a chefia / Farmacêutico
Referências

• Resolução nº 357 de 2 de Abril de 2001 – Conselho Federal de Farmácia.
• RDC: nº 134 de 29 de Maio de 2003. Dispõe sobre adequação dos medicamentos já registrados.
• Portaria nº 344 de 12 de maio de1988. Aprova o regulamento técnico sobre substancia de medicamentos
sujeitos a controle especial.

• Resolução nº 214, de 12 de dezembro de 2006. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de
Medicamentos para Uso Humano em farmácias.

REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DOS ESTOQUES RESERVAS DAS
CLÍNICAS
Procedimento
REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DOS ESTOQUES RESERVAS DAS CLÍNICAS
Objetivo
Manter o estoque de controlados da reserva dos setores com quantitativo suficiente para o atendimento das necessidades
do setor.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia – Digitação
Sala da Supervisão de Enfermagem

Farmacêuticos e técnicos de enfermagem

Recursos Necessários
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• Formulários de acréscimo;
Sequência do Procedimento

•

Enfermeira do setor: providenciar os atendimentos de medicamentos controlados, conforme solicitação
médica, retirando o que for necessário do estoque de reserva.

•

Providenciar junto ao médico, após o atendimento, a confecção do acréscimo, contendo os itens efetivamente
utilizados.

•

Deixar o formulário de acréscimo junto à caixa de reserva de medicamentos controlados, no local previamente
estabelecido, com acesso restrito. A reposição deste estoque não deverá ser realizada pelo setor de
Dispensação da Farmácia (DOSE).

•

Funcionário da Farmácia do controle de psicotrópicos: ir periodicamente às clínicas e realizar a conferência dos
estoques, bem como dos acréscimos.

•

Realizar na Farmácia a saída dos medicamentos conforme os acréscimos por paciente e a transferência dos
itens movimentados para reposição, no sistema de controle de estoques (MV).

•

Funcionário da Farmácia: providenciar a reposição dos itens utilizados, para completar os estoques conforme
quantitativos estabelecidos, e solicitar a conferência por parte da enfermagem para os itens que estão sendo
repostos.

•

As requisições atendidas serão arquivadas

Ações Corretivas

• Caso seja observada a falta de acréscimos para medicamentos que tenham sido retirados da reserva, a
enfermeira do serviço deverá ser notificada para que providencie os mesmos juntos ao médico. Não serão
repostos medicamentos sem os respectivos acréscimos.

• Caso tenha havido reposição inadvertida por atendimento realizado pela Dispensação da Farmácia (DOSE), o

serviço de controlados deverá fazer o rastreamento do ocorrido, e realizar as devidas correções no sistema. O
fato deverá ser notificado aos enfermeiros do setor e aos farmacêuticos, a fim de evitar novas ocorrências.

RECOLHIMENTO DE PRODUTOS COM PROBLEMAS
Procedimento
RECOLHIMENTO DE PRODUTOS COM PROBLEMAS
Objetivo
Garantir que os produtos farmacêuticos que estejam suspeitos de causar problemas à saúde ou com irregularidades na
comercialização sejam retirados de circulação.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia - Dose

Farmacêuticos e técnicos enfermagem

Recursos Necessários

• Ficha de identificação de produto interditado;
• Formulário de notificação de suspeita de reação adversa
• Queixa técnica a medicamento.
Cuidados Especiais

• Observar sempre as embalagens antes de abrir;
• O destino a ser dado ao produto com problemas dependerá da recomendação da ANVISA. (Devolução, destruição,

etc.)
Sequência do Procedimento
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1. Farmácia: proceder ao recolhimento do produto, sempre que chegar ao conhecimento do profissional Farmacêutico
que um determinado produto farmacêutico (medicamento ou material) está apresentando alguma irregularidade em
sua comercialização e /ou esteja causando danos à saúde;
2. Recolher todas as unidades do produto pertencente ao lote suspeito que estejam nas dependências da farmácia e
as que já tenham sido dispensadas para outros setores d a Policlínica;
3. Recolher as unidades destes itens em desconformidade que forem rastreadas e colocar em local próprio (separado
dos demais), no almoxarifado da farmácia, devendo ser identificadas com os dizeres “Produto Interditado”;
4. Manter o registro da conduta que foi tomada para referência e comprovação perante os órgãos responsáveis, de
que o produto foi retirado de circulação;
5. Proceder à retirada do produto do sistema de controle de estoque (Sistema MV).

ENTRADA, PROCESSAMENTO E CONTROLE DE NOTAS FISCAIS
Procedimento
ENTRADA, PROCESSAMENTO E CONTROLE DE NOTAS FISCAIS
Objetivo
Estabelecer rotinas de fluxo de processo, lançamento e controle de notas fiscais de materiais e medicamentos, de forma
a garantir adequada organização para o arquivamento, rastreamento e pagamento ao fornecedor, com eficiência e
qualidade.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Executor Administrativo; Auxiliar administrativo;
Agente de processamento; Farmacêutico.

Recursos Necessários

•

Computador com acesso ao sistema; Grampeador; Acesso ao programa de controle de protocolo de
notas fiscais; Carimbo específico; Calculadora; Impressora.
Cuidados Especiais

•

Realizar o procedimento com calma e concentração, para minimizar a possibilidade de erros.

Sequência do Procedimento
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FLUXO DE PROCESSO - ENTRADA NO SISTEMA

• Após finalizar procedimento de recebimento e conferência de materiais e medicamentos(POP CAF 006),
encaminhar o documento para o lançamento dos produtos no sistema;

• Gerar o relatório de entrada assinar e anotar o código de lançamento gerado pelo sistema;
PROCESSAMENTO
Grampear documentações de processamento na seguinte ordem: 1ªVia que será encaminhada o Instituto
CEM – nota fiscal original + relatório de entrada gerado e assinado + cópia da ordem de fornecimento +
boleto bancário; 2ªVia da CAF – cópia da nota fiscal + cópia da ordem de fornecimento + relatório de entrada
gerado e assinado + laudo de qualidade (quando disponível), (Colocar na pasta “Documentos a Conferir”).
ATESTE DE DOCUMENTOS
- Verificar no Documento de Entrada:

•
•
•

N° do documento de entrada;

•
•
•
•

Data de emissão do documento de entrada;

•
•
•

Valor total do documento de entrada;

Natureza da operação;
Nome e Razão social do destinatário;
Data da entrega;
Data da duplicata (N° de parcelas, vencimento e valor);
Valor do frete;
Verificar o boleto bancário (Dados do Emitente, Dados do Destinatário, data de vencimento, valor do boleto);

Conferir material e/ou medicamento confrontando a descrição do item com a ordem de fornecimento e o
Documento de Entrada, verificando: se descrição completa da ordem de fornecimento está em acordo com a
descrição do Documento de Entrada, se a marca do item entregue é igual ao cotado, informações adicionais,
valor unitário, quantidade entregue e valor total do item.
- No Relatório de Entrada verificar:
•
Nome do fornecedor;
•
Tipo;
•
Série;
•
Responsável pelo lançamento do documento de entrada no sistema;
•
Duplicata (Parcela, vencimento e valor);
•
Produtos lançados (Descrição, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do item, valor total dos
produtos, lote e validade);
•
Carimbe e assine.
PROTOCOLO
O Documento de entrada, 1° via - Instituto CEM é colocado na pasta: PRIMEIRA VIA O Instituto CEM . O mesmo será
protocolado em programa específico (programa de protocolo de notas). Serão impressos dois relatórios,
encaminhados à Diretoria Administrativa para ciência e enviados o Instituto CEM , para pagamento ao fornecedor.
O Documento de Entrada, 2° via – CAF fica disponível em pasta própria para coleta de dados dos indicadores, onde
posteriormente é arquivada.

Ações Corretivas

•

Qualquer informação divergente entre todos os dados avaliados e conferidos, tanto no Documento de Entrada,
Ordem de Fornecimento quanto no Relatório de Entrada devem ser listados e resolvidos pelo Farmacêutico, antes de
finalizar o ateste de nota fiscal;

•
•

Dúvidas em relação ao recebimento de produto, consulte o Farmacêutico;

Ao receber algum Documento de Entrada com descriminação de frete, ligar no Departamento de compras para
as devidas orientações.
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PENDÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA E COBRANÇA JUNTO
AO FORNECEDOR
Procedimento
PENDÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA E COBRANÇA JUNTO AO FORNECEDOR
Objetivo
Solucionar pendências de notas fiscais (entrega, descrição e quantidade erradas) e otimizar o processo de devolução de
mercadorias, bem como fortalecer o procedimento de cobrança de resolução junto ao fornecedor.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Farmacêutico
Auxiliar Administrativo

Recursos Necessários
•

Caneta; Linha telefônica liberada para interurbanos; Acesso ao e-mail.

Cuidados Especiais

•

Criar um histórico do fornecedor para resguardar a Divisão de Farmácia em caso de protesto de notas fiscais;

•

Padronizar as informações do corpo do e-mail:

•
•
•
•

E-mail do fornecedor;
Cópia: Supervisão de Farmácia; Divisão de Farmácia, Setor de Compras, Fornecedor;
Assunto: PROBLEMA, N° DA NOTA FISCAL, FORNECEDOR (CAPS LOOK);
Corpo do e-mail: Saudação (Bom dia, boa tarde, boa noite); nome do fornecedor; dados na nota fiscal,
descrição sucinta do problema/pendência, solução, obrigado, atenciosamente e a assinatura do responsável.

Sequência do Procedimento

•

Descobrir alguma pendência, separar, segregar em pasta específica -pendências de notas fiscais- e notificar o
Auxiliar Administrativo, no ato do recebimento de materiais e medicamentos;

•
•
•
•
•

Afixar na nota fiscal descritivo da pendência (qual o tipo de pendência);

•

Acompanhar a resolução das pendências.

Entrar em contato com o fornecedor via telefone;
Formalizar a queixa via e-mail;
Imprimir e anexar o e-mail junto à nota fiscal original;
Aguardar resposta do fornecedor (o tempo de espera para resposta, após o primeiro contato com o fornecedor
será de 48 horas// Para os demais contatos o tempo de cobrança será de 24 horas);

PEDIDO MENSAL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS
Procedimento
PEDIDO MENSAL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS
Objetivo
Abastecer a Policlínica com todos os insumos farmacêuticos necessários, mantendo o controle entre oferta e demanda.
Local de Execução
Setor de Farmácia

Responsável pela
Execução
Supervisor da Farmácia

Recursos Necessários
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•
•
•

Computador com acesso ao Sistema de Controle de Estoque;
Planilha de itens da farmácia com Meta Mensal de consumo de cada item;
Relatório de Estoque disponibilizado pelo sistema INFORMATIZADO.

Cuidados Especiais

• Análise cuidadosa do estoque físico e virtual atual, principalmente dos itens que ocupam grande volume para
solicitar agendamento parcelado.

Sequência do Procedimento

•

O pedido deve ser entregue no primeiro dia útil do mês após aprovação da compra e de acordo com
cronograma do setor de compras;

•
•

Na semana que antecede a entrega do pedido mensal, inicia-se a elaboração do mesmo;

•

Elabora-se o Pedido Mensal na planilha estipulando o quantitativo para cada item com base no estoque atual
e a meta de consumo;

•
•
•

É realizada a “limpeza” da planilha, deixando somente os itens com quantitativos a serem adquiridos;

•
•

Depois de elaborado o pedido na planilha; gerado o número no sistema INFORMATIZADO,

De posse do relatório impresso, com estoque atual dos itens no sistema INFORMATIZADO, é realizada
conferência entre a quantidade constante no relatório e a quantidade constante nos estoques físicos de cada
item da CAF, (Central de Abastecimento Farmacêutico) e possíveis anexos existentes na policlínica;

Faz-se a conferência do pedido realizado na planilha e depois lança-o no sistema INFORMATIZADO;
Após feito o pedido pelo sistema, gera-se os números dos pedidos e faz -se nova conferência de digitação de
cada item;
Por fim encaminha o Pedido Mensal por e-mail, às Diretorias com cópias para o setor de compras e Farmácia.

Ações Corretivas

• Caso houver alguma retificação, informar imediatamente ao setor de compras e também à Diretoria.
Referências

• Inventário de Estoque atual e pedido anterior.

PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL
Procedimento
PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL
Objetivo
Realizar pedido de compra extraordinária de item não padronizado e item padronizado, mas que apresentou consumo
inesperado.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Setor de Farmácia

Supervisor da Farmácia e Executor

Recursos Necessários

•

Relatório Médico; Computador com acesso no sistema informatizado; Scanner; Internet.

Cuidados Especiais

• O relatório médico deve obrigatoriamente conter os dados do paciente internado na policlínica, data do dia em

que foi realizado o relatório, patologia do paciente, tempo estimado de tratamento, quantidade do item a ser
adquirido, carimbo e assinatura do médico e também do staff.

Sequência do Procedimento
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•

Ao receber prescrição contendo item não padronizado ou ao ser detectado item padronizado, mas que
apresentou consumo inesperado inicia-se o processo de compra emergencial;
Item não for Padronizado:
A chefia da Farmácia recebe o relatório médico com as informações necessárias, scanea o relatório e solicita,
por e- mail, avaliação técnica prévia para a diretoria-geral e/ou diretoria técnica; Se parecer favorável, a chefia
da Farmácia realiza pedido via MV, e remete o pedido ao setor de compras do Instituto CEM ; Se parecer
desfavorável, a diretoria responsável pelo parecer deve avisar ao médico solicitante os motivos da negativa.
Após realizar o pedido emergencial, o relatório original deve ser arquivado na pasta destinada para este fim;
Item padronizado, mas que apresentou consumo inesperado:
O farmacêutico da Dispensação/Dose da CAF ou do controle de psicotrópicos deve avisar imediatamente a
chefia da farmácia para que seja realizado o pedido de compra emergencial via sistema MV acompanhado de
justificativa da chefia da Farmácia.

Referências

• Lista de itens padronizados.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SALA DE DISPENSAÇÃO
Procedimento
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SALA DE DISPENSAÇÃO
Objetivo
Determinar a forma como cada mobiliário da sala de dispensação deve ser limpo, de forma a manter o local
adequadamente organizado.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia e Farmácias Satélites

Serviços Gerais

Recursos Necessários

•

Panos de limpeza; Álcool 70%.

Cuidados Especiais

•

Iniciar somente o quantitativo de trabalho que possa ser finalizado no mesmo dia, para não deixar materiais
fora do lugar;

•
•

Não utilizar detergente;
Ser cuidadoso com os bens para que as etiquetas não sejam arrancadas.

Sequência do Procedimento

•

•

Geladeira:

•

Farmacêutico e Auxiliares: Desligar (quando necessário) no final do expediente à tarde e ser limpa na
manhã seguinte;

•
•
•
•

Retirar todos os medicamentos da geladeira e colocá-los em caixas de isopor com gelox;
Verificar se existem medicamentos vencidos, ao repor os medicamentos;
Observar a posição do termômetro, que não deve ficar em contato com as paredes da geladeira, e nem
encoberto por medicamentos;

Armário de medicamentos, medicamentos controlados e materiais:

•
•
•

Religar a geladeira após a limpeza, com a temperatura estabilizada guardar os medicamentos.

Limpar os bins e prateleiras com álcool 70%;
Verificar se existem medicamentos vencidos, ou que precisam de troca de embalagem e/ou etiqueta.

2.3. Dispor todos os itens de forma que o consumo seja em ordem cronológica de validade, ou seja, os itens
que irão vencer primeiro devem estar na frente e assim sucessivamente.

Ações Corretivas
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Se a temperatura da geladeira não estabilizar, avisar o fato para a chefia da Farmácia para que sejam tomadas as
providências cabíveis.

AUDITORIA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE PRÓXIMO,
BAIXA DE ESTOQUE E INCINERAÇÃO
Procedimento
AUDITORIA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE PRÓXIMO, BAIXA DE ESTOQUE E
INCINERAÇÃO
Objetivo
Observar a existência em estoque de materiais e medicamentos que estejam com o prazo de validade próximo do
vencimento para segregação, baixa de estoque e encaminhamento à empresa de incineração.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e
Dispensação e Farmácias Satélites

Farmacêutico
Auxiliar Administrativo

Recursos Necessários

•

Relatório de produtos com prazos de validade expirada ( Informatizado)

•
•

Relatório de baixa de produtos ( Informatizado)
Relatório de identificação de produtos vencidos p/ incineração (planilha XLS).

Cuidados Especiais

•

Verificar mensalmente a validade de todos os materiais e medicamentos, evitando assim, a dispensação de
produtos vencidos.

•

Verificar na Dispensação e Farmácias Satélites quais as medicações estão com o vencimento próximo, pois
em alguns casos podem ser tomara ações no intuito de se evitar este vencimento.

Sequência do Procedimento
o Farmacêutico/Auxiliar Administrativo: gerar e imprimir todo dia 25 de cada mês, o relatório de produtos com
prazos de validade, referente ao mês corrente; de posse deste relatório o Farmacêutico verifica se há no
estoque físico medicamento e/ou material vencido; recolhe e segrega os itens (verificando a descrição, lote,
validade e quantidade;
o Farmacêutico/Auxiliar Administrativo: efetuar a baixa destes produtos no estoque virtual (sistema) e gerar o
relatório baixa de produtos, justificar, assinar, carimbar este relatório e arquivar em pasta específica, após
segregação em local específico e identificado (armário de vencidos);
o Preencher relatório de identificação de produtos vencidos para incineração (planilha XLS); Imprimir 3(três) vias;
Assinar e carimbar.
o Encaminhar à Diretoria Administrativa uma CI com os medicamentos a serem incinerados e o relatório emitido
pelo sistema Informatizado – Relatório Baixa de Produtos do Estoque com as devidas justificativas.
o Aguardar recolhimento da empresa; encaminhar 1°. Via – arquivo; 2°. Via – empresa; 3º.Via – CCIH;
o Farmacêutico/Auxiliar Administrativo: gerar e imprimir todo dia 1°. de cada mês o relatório produto com prazo
de validade, referente aos próximos noventa dias.
o Farmacêutico: verificar de posse do relatório, quais medicamentos e materiais vencerão neste período e se há
carta de comprometimento por parte do fornecedor ou a possibilidade de alguma ação visando evitar este
vencimento.
o Se positivo, retirar e segregar a mercadoria e notificar o fornecedor via e-mail e telefone para busca e
recolhimento;
o Se negativo, e se possível encaminhar aos vários setores da policlínica para consumo.
Ações Corretivas
Detectado algum medicamento e/ou material cujo prazo de validade tenha expirado ou esteja próximo do vencimento,
retirar, segregar, identificar e encaminhar ao Farmacêutico para as devidas providências e baixas.
Referências
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• Resolução RDC n°. 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde.

REPOSIÇÃO E CONFERÊNCIA DE VALIDADE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS DOS
CARRINHOS DE EMERGÊNCIA
Procedimento
REPOSIÇÃO E CONFERÊNCIA DE VALIDADE DOS
MATERIAIS
E MEDICAMENTOS DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA
Objetivo
Conferir a validade e manter abastecidos os carrinhos de emergência, de forma que materiais e medicamentos estejam
disponíveis no momento em que se fizerem necessários.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Carrinhos de emergência

Profissionais da Farmácia

Recursos Necessários

•

Medicamentos; Materiais; Relação de materiais e medicamentos dos carrinhos em formulário próprio.

Cuidados Especiais

• Atenção ao fazer;
• Cada carrinho de emergência é montado com um quantitativo de materiais e medicamentos estabelecidos
pela farmácia e enfermagem.

Sequência do Procedimento

•

Verificar o prazo de validade de todos os medicamentos e materiais padronizados nos carrinhos de
emergência, onde o insumos com prazo de validade menor do que 90 dias serão retirados e repostos pela
farmácia;

•

A farmácia faz apenas a conferência das datas de validade;

•
•

A reposição dos insumos após consumo é de responsabilidade da enfermagem;

Após, lacra-se os carrinhos anotando o referido número em formulário próprio.
Ações Corretivas
No caso de emergência, são retiradas pela enfermagem, materiais e medicamentos necessários para o
atendimento do paciente.

DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DE USO
COLETIVO
Procedimento
DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DE USO COLETIVO
Objetivo
Fornecer materiais médico-hospitalares e medicamentos necessários ao abastecimento das unidades
Local de Execução

Responsável pela
Execução
Profissionais da
Farmácia

Farmácia – Dispensação e CAF
Recursos Necessários

• Solicitação realizada no Informatizado; Materiais médico-hospitalares; Medicamentos de uso coletivos.
Cuidados Especiais
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• Não dispensar em requisição de materiais, medicamentos e materiais que só podem ser solicitados em
prescrição médica ou solicitação em nome do paciente.

• Não atender solicitações de unidades que tenham Farmácia Satélite.
Sequência do Procedimento

• Clínicas/Setores: Executar a requisição de materiais e notificar à Farmácia no início de cada plantão;
•

Funcionário da Farmácia: separar os itens da requisição colocando-os nos carrinhos de reposição. Anotar à
medida que for feito o atendimento, as quantidades atendidas e informar o que estiver em falta;

• Funcionário da Clínica: conferir o material que está recebendo e assinar a requisição;
• Funcionários das Clínicas: trazer os frascos vazios para efetuar a troca apenas do item “TIRA TESTE”.
Ações Corretivas
Poderão ser atendidos, eventualmente, alguns itens urgentes e que estiverem em falta em uma das Clínicas,
ficando o restante para ser separado depois.

•

ABASTECIMENTO DO SETOR DE DISPENSAÇÃO
Procedimento
ABASTECIMENTO DO SETOR DE DISPENSAÇÃO
Objetivo
Abastecer os bins do setor de dispensação de forma que os materiais e medicamentos sejam suficientes para o
atendimento das prescrições e solicitações.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia – Dispensação e Farmácias Satélites

Farmacêuticos, técnicos e auxiliares

Recursos Necessários

•

Formulários de requisição de medicamentos e correlatos e sistema Informatizado.

Cuidados Especiais

• Não se aplica.
Sequência do Procedimento

•

Diariamente, no período matutino ( até as 09;00) , o farmacêutico deverá fazer o levantamento dos
quantitativos de medicamentos e materiais necessários para o abastecimento dos bins.

•
•
•

Utilizar formulário com média de consumo como roteiro para solicitação dos insumos;
Solicitar os itens a CAF através do Informatizado;
Ao receber os medicamentos e materiais enviados pelo almoxarifado, os mesmos deverão ser conferidos,
etiquetados e guardados em seus respectivos locais.

Ações Corretivas
Comunicar ao Setor de Farmácia sobre a falta de quaisquer insumo.

REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO ESTOQUE DE RESERVA DO APOIO E
DIAGNÓTICO
Procedimento
REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO
ESTOQUE
DE RESERVA DO APOIO E DIAGNÓTICO
Objetivo
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Manter o estoque de controlados da reserva do apoio e diagnóstico com quantitativo suficiente para o atendimento das
necessidades do setor.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Farmácia – Digitação
Sala da Supervisão de Enfermagem do apoio e diagnóstico

Farmacêuticos e técnicos de enfermagem

Recursos Necessários

•

Notificações de receita.

Sequência do Procedimento

•

Enfermeira do setor: providenciar os atendimentos de medicamentos controlados, conforme solicitação médica,
retirando o que for necessário do estoque de reserva;

•

Providenciar junto ao médico, após o atendimento, a confecção das notificações de receita, contendo os itens
efetivamente utilizados;

•

Enfermeira após conferência do quantitativo remanescente, entra em contato com a Farmácia informando o
estoque atual e trazendo as notificações para a reposição.

•

Um funcionário da Farmácia e do controle de psicotrópicos: Confere as notificações e faz as respectivas saídas
para o setor, pelo sistema Informatizado.

•

Funcionário da Farmácia: providenciar a reposição dos itens utilizados através do sistema Informatizado, para
completar os estoques conforme quantitativos estabelecidos, e solicitar a conferência por parte da enfermagem
para os itens que estão sendo repostos;

•

Arquivar as requisições atendidas.

Ações Corretivas

•

Caso seja observada a falta de notificações para medicamentos que tenham sido retirados da reserva, a
enfermeira do serviço deverá ser notificada para que providencie os mesmos junto ao médico. Não serão
repostos medicamentos sem os respectivos acréscimos.

SOLICITAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
Procedimento
SOLICITAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
Objetivo
Atender às necessidades dos setores, bem como dos pacientes internados na policlínica.
Local de Execução
Sala da Supervisão de Farmácia

Responsável pela Execução
Supervisor da Farmácia

Recursos Necessários

• Formulário de Solicitação de Padronização de medicamento; Formulário de padronização de insumos
Farmacêuticos.
Cuidados Especiais

• Não direcionar marca de produto.
Sequência do Procedimento
1. Solicitante interessado: entrar em contato com a supervisão da Farmácia e solicitar formulário de padronização
de medicamento e insumos farmacêuticos. O formulário deverá ser assinado pela chefia do setor ou chefe da
especialidade;
2. Farmácia: receber e remeter à presidente da comissão de farmácia e terapêutica para que seja protocolado e
analisado pela comissão;
3. Farmácia: receber e solicitar avaliação e assinatura da diretoria técnica da policlínica para que o item seja
padronizado e para que a Farmácia possa incluir o item na planilha de itens padronizados da policlínica;
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4. Arquivar o formulário de padronização de insumos farmacêuticos no setor de Farmácia.
Ações Corretivas

• O formulário que não estiver devidamente preenchido deverá ser devolvido.

GUARDA E ESTOCAGEM DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
Procedimento
GUARDA E ESTOCAGEM DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
Objetivo
Estabelecer rotinas de guarda, armazenamento, conservação e controle de materiais e medicamentos.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Farmacêutico/Auxiliar de almoxarifado

Recursos Necessários

•

Papel; Pincel atômico; Fita crepe; Fita adesiva; Porta-pallets.

Cuidados Especiais

•

Realizar o procedimento com calma e concentração;

•
•
•

Cuidado com a ergonomia no manuseio de caixas pesadas;

•
•

Qualquer discrepância entre o estoque físico e o virtual deve ser informada imediatamente;

•
•

A área de estocagem deve ser livre de sujidades, pó, lixo, roedores, aves e insetos e quaisquer animais;

•
•
•

A distância mínima entre os porta-pallets, paredes, inclusive o teto é de 0,6 metros;

•
•

Uma vez por mês, deverá ser impresso no sistema o relatório de vencidos;

Verificar se não há rasgo, furo, vazamento da embalagem do item antes de guardar;

Nenhum item pode ser movimentado, guardado, dispensado, jogado fora, antes da liberação oficial da CAF ou
antes da movimentação no sistema (qualquer dúvida procurar o farmacêutico);
A estocagem nunca deve ser feita diretamente em contato com o solo/chão e sem contato com a luz solar direta;

Manter as prateleiras, porta-pallets, estantes, armários e geladeiras sempre limpos, livres de sujidades, bem
como livres de caixas e/ou embalagens vazias;
Embalagens parcialmente abertas devem ser deixadas na frente para serem usadas primeiro;
Itens que vencerão primeiro devem ser deixadas a frente;

Se for um item novo, (1ª aquisição), antes de guardar identificar o local de guarda com especificação correta
cadastrada no sistema;

•

Se a quantidade a ser guardada não couber no espaço reservado para este item (afixar informação de onde o
restante do item será guardado) e guardar o restante em outro local do almoxarifado, sempre identificando o restante
do item com nome, lote, validade, volume guardado.
Sequência do Procedimento
1. Verificar o local correto de guarda de cada item: comprimidos, injetáveis, materiais, grandes volumes (soros, solução
para hemodiálise, água para injeção, compressas, equipamentos, fraldas, etc) ,termolábeis; se for um item novo, antes
de guardar identificar o local de guarda com especificação correta cadastrada no sistema.
Ações Corretivas

• Retirar o item que está estocado em local desapropriado e estocá-lo no local correto de guarda.
• Os refrigeradores devem ser aproveitados também para a produção de gelo, a ser utilizado na remessa dos
produtos e para a segurança do próprio equipamento e dos produtos que ele contém, numa eventual falha do seu
sistema interno de resfriamento ou queda do fornecimento de energia.

Referências
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• Valery, Pedro Paulo Trigo. Boas práticas para estocagem de medicamentos. -Brasília: Central de
Medicamentos, 1989,p.22;

•

Farm. Bras. Ved. Capítulo IV – Generalidade;

LEITURA DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR,AMBIENTE E UMIDADE RELATIVA DO
AR
Procedimento
LEITURA DA TEMPERATURA DO
REFRIGERADOR,
AMBIENTE E UMIDADE RELATIVA DO AR
Objetivo
Aferir a temperatura da geladeira, ambiente e umidade relativa do ar para conservação adequada dos
materiais e medicamentos.
Local de
Responsável pela Execução
Execução
Todos os
Profissionais
setores
Recursos Necessários

•

Termo-higrômetro; Tabela/formulário específico de anotação de temperatura (°C) e umidade (%).

Cuidados Especiais
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
• As temperaturas do ambiente devem estar no intervalo de 15 a 30 °C. Caso ocorram valores fora dos intervalos
recomendados, comunicar ao Farmacêutico para tomada de providências.
• As temperaturas da geladeira devem estar no intervalo de 2 a 8 °C. Caso ocorram valores fora dos intervalos
recomendados, comunicar ao Farmacêutico para tomada de providências.
• Manter a UR do ar abaixo ou igual ao limite máximo de 65% e acima ou igual ao mínimo de 35%.
Sequência do Procedimento

•

Fixar o termo-higrômetro na parede em local que represente condições médias de circulação de ar e
temperatura.

•
•

Fazer três leituras diárias conforme padronização de horário: 7:00-13:00-19:00 horas.

Anotar os valores da temperatura e umidade relativa em formulário próprio conforme modelo.
Ações Corretivas
Controle da Temperatura
Caso a temperatura esteja acima da especificação sugerida, adotar a ação corretiva de abaixar a temperatura local
através do ajuste do termostato do sistema de ar condicionado, ou ajustar o termostato da geladeira. Se a temperatura
estiver abaixo da especificação, a ação corretiva a ser adotada deverá ser de aumentar a temperatura ambiente ou
aumentar o termostato da geladeira.
Controle da Umidade Relativa
Caso a UR esteja acima da especificação sugerida, adotar uma ação corretiva de ajustar a posição do termostato do
ar condicionado para a posição mais fria. Se a UR estiver abaixo da especificação, a ação corretiva a ser adotada
deverá ser de ajustar a posição do termostato do ar condicionado para a posição mais quente. A UR no ambiente
pode ser eficientemente reduzida através da utilização de um aparelho desumidificador.
Referências

•

ANVISA. Resolução RDC n°. 214, de 12 de dezembro de 2006. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de
Medicamentos para Uso Humano em Farmácias.

•

EV, LIVIANE DA SILVEIRA. Estabilidade de Medicamentos. In: Ciências farmacêuticas: uma abordagem em
farmácia hospitalar/Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes, Adriano Max Moreira Reis. – 1.ed. São Paulo:
Atheneu, 2003.
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ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL - ACIDENTADO COM MATERIAL BIOLÓGICO
Procedimento
ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL - ACIDENTADO COM MATERIAL BIOLÓGICO
Objetivo
Definir os requisitos para a liberação do kit de medicamentos para a profilaxia de infecção.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Farmácia - Dispensação

Profissionais da Farmácia

Recursos Necessários

•

Kit HIV (Lamivudina 150mg + zidovudina 300mg, Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg);

•

Prescrição Médica em formulário específico.

Cuidados Especiais

•

Orientar o paciente para não ingerir toda medicação de uma só vez.

Sequência do Procedimento

• No caso da ocorrência de acidente profissional com material biológico, onde o teste rápido para HIV tenha tido
resultado positivo, ou onde o médico considere necessário, mesmo com um resultado negativo, a Farmácia
disponibilizará o kit de medicamentos para a profilaxia da infecção por HIV;

• Para a dispensação do kit é necessária a apresentação da prescrição médica em receituário de controle especial,
devidamente preenchida com os dados do funcionário que se acidentou, do medicamento, quantidade, assinada
e carimbada pelo médico;

• O funcionário da Farmácia deverá conferir a prescrição médica e estando de acordo, atenderá à solicitação

fornecendo um kit de medicamentos para profilaxia para ser utilizado por três dias, de acordo com a prescrição
médica.

• Os kits de medicamentos ficam armazenados no armário de medicamentos controlados, e são repostos e
abastecidos.

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DOSE INDIVIDUALIZADA
Procedimento
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DOSE INDIVIDUALIZADA
Objetivo
Fornecer a medicação para os pacientes, na forma de kit contendo toda a medicação prescrita, suficiente para um
período de 24 horas.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia Dispensação

Profissionais da Farmácia

Recursos Necessários

•

Prescrições médicas; Bobina plástica; Seladoras; Etiquetas de identificação; Medicamentos.

Cuidados Especiais

•

Conferir medicação e quantidade da prescrição, mesmo se triada pelo Farmacêutico;

•
•

Realizar o procedimento com calma e concentração;

•
•

Ter cuidado ao manusear ampolas.

Sempre quando o Farmacêutico que estiver triando as prescrições médicas e verificar o disparo de consumo
de algum item, avisar a chefia da Farmácia para que sejam tomadas as devidas providências;
Nenhum medicamento será dispensado sem a devida prescrição, ou quando não atender o disposto nesta
portaria (Port. 282/09).

Sequência do Procedimento
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•

Farmacêuticos: triar as prescrições médicas colocando a quantidade de medicamentos e materiais necessários
para atendê-las por um período de 24h;

•
•
•

Técnicas de enfermagem e auxiliares: separar a medicação triada para cada prescrição;

•
•
•
•

Colocar os kits nos carrinhos respectivos de cada clínica e ala;

Registrar eletronicamente as saídas dos medicamentos, utilizando o sistema Informatizado;
Confeccionar os kits individualizados, distribuindo cada medicação por horário aprazado. Identificar com
etiqueta de dose individualizada; separando os medicamentos de alto risco e psicotrópicos dos demais;
Técnicos da Farmácia: levar o carrinho de medicação para as respectivas Alas;
Técnicos das clínicas: conferir os kits acompanhados dos técnicos da farmácia.
Encaminhar as prescrições atendidas à digitação para o controle de estoque posteriormente arquivadas.

Ações Corretivas
•
•

Na fase da triagem, caso seja verificado pelo farmacêutico algum problema relacionado ao medicamento, o
mesmo deverá intervir junto a equipe assistente e evoluir em prontuário;
Na clínica, caso falte algum medicamento, o técnico volta à Farmácia com o kit completo e não violado para
correção.

ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS NO INFORMATIZADO
Procedimento
ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO
INFORMATIZADO
Objetivo
Promover a segurança do paciente no uso racional de medicamentos, buscando mecanismos de alertar à equipe de
saúde, sobretudo o prescritor, do risco na utilização combinada de medicamentos.
Local de Execução

• Farmácia / Almoxarifado

Responsável pela Execução

• Comissão de Farmácia e Terapêutica
• Supervisão de Farmácia

Recursos Necessários

• Computador com acesso ao Informatizado e internet; Lista de medicamentos padronizados na instituição.
Cuidados Especiais
•
•
•

Utilização de fontes seguras como subsídio técnico-científico para alimentar o banco de dados.
Interpretação clínica da interação a ser registrada, avaliando impacto na saúde da prescrição combinada dos
medicamentos.
O registro das interações medicamentosas tem a finalidade de informar o médico dos riscos da utilização
combinada de determinados medicamentos, no momento da prescrição eletrônica, emitindo alertas no sistema.

Sequência do Procedimento
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Cadastro de Interações Medicamentosas no Informatizado

•

O farmacêutico deve realizar pesquisa das interações potenciais dos medicamentos a serem utilizados. Livros
de farmacologia, bases de dados especializadas como Epocrates®, Lexicomp®, Medscape® e Micromedex®
pode ser utilizadas (Anexo 1). Considerar interações de itens padronizados na instituição.

•

As interações identificadas devem ser cadastradas na seção “Interação Medicamentosa” do Sistema
informatizado. (Anexo 2)
2.1 Clicar no ícone “+” para inserir novo registro e em seguida no ícone “...” do quadro Substância A. Escolher
a Substância A como o medicamento que está sendo realizada a pesquisa.
2.2 Clicar no ícone “...” do quadro Substância B, escolhendo como Substância B aquela que interage com o
alvo da pesquisa e em seguida escolher a gravidade da combinação dos fármacos.
2.3 No quadro inferior Aviso, inserir descrição breve da interação e a conduta clínica
sugerida. Por fim, clicar em salvar registro.
O cadastro de interações deve ser realizado sempre que um novo medicamento for padronizado na policlínica, na
implantação do serviço, ou nas atualizações periódicas.
Atualização periódicas das Interações Medicamentosas no Sistema informatizado
A cada atualização da lista de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (bienalmente),
devem ser também revisadas as interações cadastradas no Sistema informatizado. Utilizando a mesma seção para o
cadastro, as interações das substâncias A e B poderão ser editadas, em caso de eventual alteração na conduta clínica
ou manejo da interação, ou em caso de cadastro de nova interação detectada.
Ações Corretivas
A cada revisão das interações cadastradas, caso sejam identificadas interações descritas em literatura mas não
alimentadas no banco de dados, as mesmas devem ser incluídas no Sistema informatizado.

FRACIONAMENTO DE BLISTER
Procedimento
FRACIONAMENTO DE BLISTER
Objetivo
Disponibilizar comprimidos em doses unitárias, a partir do fracionamento de um blister inicial, a fim de
atender as necessidades dos pacientes internos.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Setor de Dispensação da Farmácia

Técnicos de enfermagem e auxiliares.es

Recursos Necessários

• Embalagem plástica; Etiquetas, Tesoura; Planilha própria.
Cuidados Especiais
• Atenção em conferir as informações do blister ao se etiquetar os comprimidos.
• Fazer a dupla checagem em todo o procedimento.
Sequência do Procedimento

•

Conferir as etiquetas já confeccionadas pela CAF, referente aos comprimidos que serão fracionados.

•
•
•
•
•

Separar os comprimidos a serem fracionados. Manusear somente um medicamento por vez para evitar mistura.
Fracionar os blisteres.
Acondicioná-los em embalagem própria, etiquetando todos os comprimidos;
Guardar os comprimidos etiquetados nos respectivos bins, respeitando sempre o Lote e Validade;
Anotar as informações sobre o medicamento no livro de fracionamento.

Ações Corretivas

•

Caso haja abertura acidental do blister, o mesmo deve ser descartado imediatamente.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 395

Proposta Policlínica Regional - Posse

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Procedimento
AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES
Objetivo
Acompanhar o desempenho dos fornecedores que fazem entregas de insumos a Central de Abastecimento
Farmacêutica, visando a melhoria deste serviço através da análise de alguns critérios essenciais desta rotina.
Local de Execução
Responsável pela Execução
Farmácia, Almoxarifado e Executores de Contrato

Profissionais e Executores de Contrato

Recursos Necessários

• Check list de recebimento; Política de Qualificação do fornecedor; Sistema informatizado; Ordem e Compra;
Relatório de compra.

Cuidados Especiais

• Observar atentamente os critérios descritos no check-list no momento exato do recebimento dos insumos;
• Para cada Nota Fiscal deve-se preencher o Check-list.
Sequência do Procedimento

• Preencher o Check-list no momento do recebimento dos itens, de acordo com o cumprimento ou não dos
critérios estabelecidos;

• Na conclusão da entrada da Nota Fiscal no sistema, abre-se uma tela de avaliação de fornecedor que deve ser
preenchida de acordo com as observações existentes no Check-list;

• Ao final de cada processo de compra analisa-se o desempenho de cada fornecedor, para eventuais notificações
ao mesmo ou algum outro setor responsável quando assim se fizer necessário.

INVENTÁRIO
Procedimento
INVENTÁRIO
Objetivo
Realizar contagens trimestrais de todos os insumos alocados, com o intuito de se analisar possíveis divergências e
estruturar melhorias na rotina para mitigá-los.
Local de Execução
Responsável pela Execução

• Profissionais
• Profissionais da Comissão de Inventário

Farmácia e Almoxarifado
Recursos Necessários

• Relatório Sistema informatizado; Caneta /Lápis; Calculadora.
Cuidados Especiais

• Observar se há produtos segregados;
• Verificar se existem Notas Fiscais aguardando dar entrada;
• Verificar os diversos locais de armazenagem (estoques flutuantes).
Sequência do Procedimento
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•

Emissão do relatório de contagem através do Sistema informatizado (Conferência de Lote) por Classe de
produtos;

•

Execução da 1ª contagem (observando-se os diversos lote/validade fazendo as anotações de quantidade
para cada um deles respectivamente);

•

Execução da 2ª contagem (observando-se os diversos lote/validade fazendo as anotações de quantidade
para cada um deles respectivamente);

•

Se houverem divergências entre a 1ª e 2ª contagens, é realizada a 3ª contagem para a checagem, pelo
supervisor do inventário;

• São realizadas as análises e feito o lançamento no Sistema
informatizado Para se processar o lançamento devemos:
1º Realizar a “Abertura do Inventário”, no Sistema informatizado, digitando os itens contados e salvar
2º Abrir a “Contagem de Produtos” através do número gerado na abertura. Digitar cada produto com seus respectivos
lotes/validade e quantidades.
3º Fechar o inventário através da “Geração de Inventário”
6. Imprimir o relatório de “Divergência de Contagem” para as análises finais.
Ações Corretivas
Após análise criar meios para mitigar os erros de movimentação.

PERCENTUAL DE KITS ATENDIDOS NA SUA TOTALIDADE
Procedimento
PERCENTUAL DE KITS ATENDIDOS NA SUA TOTALIDADE
Objetivo
Mensurar os kits com medicação em falta na farmácia.
Local de Execução

Responsável pela Execução

Farmácia de dispensação

Auxiliares, técnicos e farmacêutico

Recursos Necessários

• Prescrição médica; Planilha de qualidade; Ficha de estoque.
Cuidados Especiais
•

Na falta, conferir primeiramente a ficha de estoque da CAF pelo sistema e, se constar
zerado, conferir pessoalmente com o responsável do setor.
• Ter cuidado ao anotar as faltas. É somente uma falta por prescrição, mesmo se houver
mais de um item faltante, pois contabilizamos por kit e não por item.
Sequência do Procedimento

•
•

Triagem das prescrições médicas;

•

Se houver a medicação, solicitar manualmente para a CAF e prosseguir
normalmente com a confecção do kit.

•

Se a medicação estiver em falta, anotar na prescrição e na planilha de qualidade a falta.

•

No fim de cada mês, o farmacêutico recolhe as planilhas de qualidade e mensura o
percentual de faltas X atendidos concluindo o indicador.

Separar as medicações já triadas pelo farmacêutico. Se estiver em falta no bin, fazer a
pesquisa em ficha de estoque no sistema informatizado. Se confirmado o estoque
zerado, procurar o responsável da CAF para averiguar se o produto realmente está em
falta ou está aguardando liberação.
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Obs.: Acima são alguns exemplos de POPS adotados pela farmácia em casos de
abastecimento de unidades, passíveis de serem adaptados e personalizados, bem como criados
diversos outros, conforme particularidades da Policlínica.
4.3.3.5

Padronização De Medicamentos E Materiais Médicos Hospitalares
Da Padronização De Medicamentos

A seleção de medicamentos para a padronização é baseada nos critérios de eficácia,
segurança, qualidade e custo obtidos através de revisões bibliográficas sistemáticas para avaliar
evidência clínica ou ainda através de análise de decisão.
Inclui-se aos critérios para a padronização:

•
•
•
•
•
•
•

Designação genérica (DCB), e, na sua ausência, a denominação comum
internacional (DCI);
Padronizar medicamentos com um único princípio ativo, excluindo-se (sempre
que possível) as associações, exceto as que forem necessárias;
Padronizar medicamentos, considerando o menor custo para aquisição,
armazenamento, dispensação e controle, desde que resguardada a sua
qualidade;
Padronizar, resguardando a qualidade, medicamentos cujo custo do
tratamento/dia e o custo total do tratamento sejam menores;
Padronizar, preferencialmente, formas farmacêuticas que permitam a
individualização na dispensação;
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;
Evitar multiplicidade de princípios ativos para a mesma indicação terapêutica.

Quando houver necessidade de parecer técnico específico, um profissional não integrante
da comissão e com notório saber da causa será convidado a participar de reunião para
deliberação conjunta.
A seleção de medicamentos (inicial, inclusões e exclusões posteriores) para a lista dos
padronizados na Policlínica, será consenso da Comissão e rediscutidos sempre que houver
necessidade, sendo quaisquer modificações oficializadas e atualizadas em documento próprio.
O corpo técnico da Policlínica terá a prerrogativa de solicitar a inclusão ou exclusão de
medicamentos na padronização sempre que julgar necessário, mediante a aprovação da diretoria
da especialidade solicitante atestada em formulário específico. Para a inclusão de medicamentos
antimicrobianos será necessário o parecer da CCISS.
Solicitações de inclusão ou exclusão de medicamentos serão analisadas em plenária,
conforme critérios estabelecidos, e o solicitante receberá sempre uma resposta da Comissão. O
mecanismo para este tipo de pedido será o Formulário de Solicitação de Inclusão ou Exclusão na
Padronização.
Comissão De Padronização De Medicamentos E Materiais Médicos Hospitalares
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4.3.3.5.2.1 Descrição da Finalidade
A Comissão de Padronização de Medicamentos e materiais médicos hospitalares é uma
comissão permanente, de assessoramento e de orientação normativa, estando
operacionalmente vinculada a Direção Técnica da Policlínica , que tem por finalidade analisar,
estabelecer, controlar a inclusão, alteração e exclusão de itens da lista de Fármacos, Materiais,
Terapêutica e equipamentos utilizados dentro da POLICLÍNICA, garantindo que tudo o que é
utilizado na Policlínica está dentro do que é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
Entende-se por Material Médico-Hospitalar, os artigos de consumo implantáveis, órteses,
próteses, artigos descartáveis, produtos químicos, instrumental médico cirúrgico de pequeno
porte, e todo aquele que por ventura forem utilizados e seguirem com o paciente ou forem
descartados após o uso.
Considerar-se á material permanente todo aquele que tiver como característica a
perenidade e que possa em razão de sua estrutura receber no seu corpo placa de número de
Patrimônio estando dentro deste conceito como exemplo, móveis, automóveis, computadores,
aparelhos médicos, etc.
A comissão Padronização de Medicamentos e materiais médicos hospitalares visa
identificar e simplificar, reduzindo variedades eliminando excessos e conseguindo
economicidade. A diversidade em relação aos tipos, qualidade e ao grande número de
fornecedores e fabricantes de materiais hospitalares, dificulta a escolha, o controle de qualidade
e administração destes, acarretando aumento de custo.
Vários segmentos têm-se preocupado com o estabelecimento de atividades que
proporcionem o uso racional de medicamentos no âmbito hospitalar. A política do uso racional
de medicamentos deve ser implementada por uma elaboração de revisão de uma padronização
de medicamentos. O processo de seleção de medicamentos em uma Policlínica deve cumprir o
objetivo de assegurar uma terapêutica racional, eficiente e de baixo custo.
4.3.3.5.2.2 Constituição Básica e Regimento Interno Constituição Básica
A Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos será composta
por equipe contendo, no mínimo, profissionais indicados pela Direção da Policlínica das seguintes
unidades: Diretoria, SCCIH, Farmácia, Enfermagem, Suprimentos, Engenharia Clínica e Unidade
de Saúde do Trabalhador e por profissional indicados pela Diretoria Executiva do Instituto CEM.
REGIMENTO INTERNO
Art. 1º. Os membros da Comissão desenvolverão seus trabalhos com o auxílio dos técnicos
das unidades relacionadas aos medicamentos, insumos, equipamentos e mobiliários sob
avaliação, desenvolvendo, se o caso, ações conjuntas com estes.
Art. 2º. É competência exclusiva da Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos
Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários:
1. Padronizar os medicamentos pelo princípio ativo, conforme Determinação
Comum Brasileira e de valor terapêutico comprovado, excluindo-se sempre
que possível as associações;
2. Padronizar as formas farmacêuticas, apresentações e dosagens,
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considerando:

a. A comodidade para administração a pacientes,
b. A facilidade para cálculo de dose a ser administrada e,
c. A facilidade de fracionamento ou multiplicação das doses;

I.

II.
III.

3. Padronizar materiais de consumo hospitalar sempre pela descrição genérica e
detalhada do item;
4. Assegurar a qualidade considerando o menor custo diário e total do
tratamento, resguardada a qualidade, bem como a facilidade na aquisição,
armazenamento, dispensação e controle;
5. Elaborar a lista de medicamentos, materiais de consumo hospitalar e
equipamentos médico-hospitalares padronizados, divulgá-la e determinar seu
uso como instrumento básico para a prescrição médica;
6. Rever e atualizar periodicamente a lista de medicamentos, materiais e
equipamentos médico-hospitalares padronizados;
7. Analisar a relação custo/benefício nos processos de inclusão e exclusão de
medicamentos e produtos afins da padronização;
8. Divulgar informações relacionadas a estudos clínicos relativos a
medicamentos e materiais incluídos ou excluídos da padronização;
9. Estabelecer critérios para a inclusão e exclusão de medicamentos, materiais e
equipamentos médico-hospitalares na padronização;
Auxiliar na farmacovigilância dos medicamentos, juntamente com as áreas envolvidas,
visando obter dados farmacológicos e clínicos relativos aos novos medicamentos ou
agentes terapêuticos propostos para uso na Policlínica;
Avaliar impacto financeiro da inclusão ou exclusão de medicamentos, materiais e
equipamentos nas despesas hospitalares;
Estabelecer o uso de Protocolos de Consenso Clínico para medicamentos e materiais de
alto custo, quando necessários.

Art. 3º. Os membros e o coordenador da Comissão de Padronização de Medicamentos,
Insumos Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários serão indicados pelas Diretorias da
Policlínica nomeados através de Portaria, da Diretoria Executiva do Instituto CEM , para mandatos
de 02 (dois) anos, renováveis por mais 01 (um) período idêntico.
Parágrafo único. A Coordenação da Comissão caberá ao representante da Diretoria da
Policlínica.
Art. 4º - A Comissão realizará reuniões fixas bimestrais, ou sempre que necessário através
de convocação extraordinária contendo a data da reunião e pauta.
Parágrafo primeiro. Será lavrada Ata de toda reunião realizada, arquivadas em pasta
própria.
Art. 5º. As solicitações de padronização de medicamentos, insumos, equipamentos ou
materiais deve ser efetuada através de impresso próprio.
Art. 6º. A Coordenação da Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos
Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários definirá o prazo para emissão de pareceres,
seguindo critérios de prioridade e complexidade.
Art. 7º. O parecer exarado pela Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos
Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários será encaminhado para a Diretoria Técnica ou
Administrativa para ratificação.
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4.3.3.5.2.3 Cronograma de Atividade Anual

CRONOGRAMA

ATIVIDADE

01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 115

Verificar a margem de segurança de estoque de
materiais e medicamentos, fornecedores contratados,
1 fornecedores e secundários e outros

Verificar o registro de detecção, avaliação, e prevenção
dos efeitos adversos ou quaisquer problemas
2 relacionados a medicamentos;

Verificação da prescrição, forma de acondicionamento e
dispensação dos medicamentos na farmácia e nos
3 setores de distribuição

Inspecionar a quantidade, condições de uso, período de
funcionamento e suficiência dos equipamentos, para
4 suprir a demanda da Policlínica
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Verificar a existência de contrato ou convênio legal,
registro e cronograma das manutenções preventivas em
5 documento específico.

6 Garantir a continuidade da atenção em caso de falta de
materiais e medicamentos para o paciente.

Critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza e vigilância
Para contratação de serviços de terceiros, será utilizado modelo / regulamento de compras
e contratações os quais também se direcionam aos serviços de limpeza e vigilância, conforme
modelo abaixo.
4.3.3.5.3.1 Modelo - Regulamento De Compras E Contratações
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas, rotinas e critérios
para compras, contratações de serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e
arquitetura, obras e alienações, quando na gestão de recursos publicitados, do Instituto CEM,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.
Art. 2º - As compras e contratações realizadas pelo Instituto CEM , deverão ser processadas
e julgadas em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da boa-fé, da isonomia, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, eficiência e economicidade e dos que lhe
são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.
Art. 3º - As compras e contratações não serão sigilosas, sendo acessíveis ao público os atos
de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a data de sua respectiva
abertura, sendo garantida a ampla divulgação e a participação do maior número possível de
interessados.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4º - Para os fins deste Regulamento, considera-se:
I.

Compras – toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens
permanentes para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade
de suprir a instituição com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas
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atividades;
II. Contratações – contratação de todo e qualquer serviço, para execuções de forma
III. imediata ou parceladamente, não compreendidas em obras e serviço de engenharia;
IV. Reformas, Serviços Comuns de Engenharia e Arquitetura e Obras – toda construção,
reforma, recuperação, ampliação e demais atividades que envolvam as atribuições
privativas dos profissionais e empresas das áreas de engenharia, arquitetura e outras
afins;
V. Alienação – todo e qualquer procedimento de doação, cessão, venda, transferência da
posse ou propriedade de bens patrimoniais;
CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES, LIMITES E PROCEDIMENTOS
Art. 5º - São modalidades de compras e contratações em geral:
I. Compras Diretas ou Contratações Diretas – terão início com o recebimento da
solicitação de compra ou contratação, elaborado em formulário próprio ou
via Sistema, devendo ser assinado pelo responsável do setor requisitante,
contendo a descrição pormenorizada do material, ou seja, do bem a ser
adquirido ou serviço a ser contratado, especificação técnica, qualidade
desejada, prazo de validade e/ou de vigência do produto e/ou serviço, prazo
e local de entrega ou execução, bem como, demais condições que forem
necessário para atender a demanda;
a. Os procedimentos de compras ou contratações deverão ser definidos em
sendo de ROTINA ou URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, cada qual elaborado em
seu respectivo formulário próprio de solicitação;
b. Considera-se de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA as aquisições de bens ou
serviços de usos esporádicos ou excepcionais, com imediata necessidade
de utilização, ou seja, aquelas que sejam imperiosas às atividades
desenvolvidas, impondo a demora nas aquisições em danos às pessoas /
usuários ou ao patrimônio, não podendo caracterizar falta de
planejamento, bem como ser precedida de pesquisa mercadológica com
orçamentos que demonstrem a compatibilidade com preço de mercado;
c. O setor solicitante deverá justificar a necessidade de se contratar serviços
e adquirir materiais ou bens em regime de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA;
d. O Setor de Compras, após consultas técnicas, poderá dar aos
procedimentos de compras ou contratações o regime de ROTINA, caso
conclua não estar caracterizada a situação de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA,
devendo informar o requisitante dessa decisão;
II. Pedido de Cotação Presencial - é a modalidade de compras e contratações
entre quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, podendo
disputar lances com demais concorrentes. Os Pedidos de Cotação Presencial
terão seus avisos de Edital publicados no Site do Instituto CEM, em jornais
de grande circulação nos casos de aquisições/contratações com valores
estimados acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, quando julgado
necessário, também no Diário Oficial.
a. A modalidade de Pedido de Cotação Presencial poderá ser utilizada para
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qualquer valor estimado, e será realizada por Comissão Especial, composta
de pelo menos 3 (três) integrantes formalmente designados, com a função,
dentre outras, de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às compras e/ou contratações.
b. A publicação de que trata o inciso II se dará com antecedência mínima de
03 dias úteis para a apresentação das propostas, sendo que na contagem
do prazo considerar-se-á como dia inicial o da publicação.
c. Após realizada a compra/contratação por meio de pedido de cotação
presencial, deverá ser, ainda, publicado no site do Instituto CEM o
resultado contendo o objeto, o fornecedor, as quantidades, vigência e o
valor unitário contratado.
III. Alienações – procedimento de doação, cessão, venda, transferência da
posse ou propriedade de bens móveis, cujos recursos advindos serão
obrigatoriamente investidos no desenvolvimento de atividades do Contrato
de Gestão, que serão definidos de acordo com o artigo 32 deste
regulamento, na forma abaixo:
a. Solicitação de alienação devidamente justificada pelo setor requisitante;
b. Aprovação, por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de
Administração, acerca do pedido de alienação;
c. Avaliação de mercado do bem móvel a ser alienado, com 3 (três) diferentes
cotações;
d. Anuência do Poder Público Estadual;
e. Elaboração de Edital de Alienação;
f. Publicação do Aviso do Edital de Alienação com, no mínimo, 3 (três) dias
de antecedência da abertura do certame, no sitio eletrônico do Instituto
CEM, , em jornais de grande circulação nos casos de valores estimados
acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, quando julgado
necessário, também no Diário Oficial;
g. Recebimento de Propostas;
h. Ata de realização do procedimento e escolha da melhor proposta;
i. Publicação do resultado;
j. Homologação do certame;
k. Assinatura do contrato.
§ 1o – Todas as modalidades de compras, contratações e alienações terão os seus
respectivos avisos contendo os resumos dos instrumentos convocatórios e indicação do local
onde os interessados poderão ler e obter os textos integrais, atendendo ao princípio da
publicidade e demais correlatos neste regulamento, ficando a critério do Instituto CEM estender
este prazo quando a complexidade do objeto assim o exigir, devendo estes serem publicados, no
sitio eletrônico do Instituto CEM, em jornais de grande circulação nos casos de valores estimados
acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, quando julgado necessário, também no Diário
Oficial, da seguinte forma:

a. As compras ou contratações previstas no Art. 6º, Inciso I deste
regulamento, terão seus avisos publicados no sitio eletrônico e, quando
julgado necessário também no Placar do Instituto CEM, com antecedência
mínima de 03 dias úteis, do recebimento das propostas;
b. As compras ou contratações previstas no Art. 6º, Inciso II deste
regulamento, além de terem seus avisos publicados no sitio eletrônico, em
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 404

Proposta Policlínica Regional - Posse

jornais de grande circulação e, quando julgado necessário, também no
Diário Oficial;
c. Caso haja necessidade de uma maior divulgação com vistas a buscar um
número maior de fornecedores, independente do valor, os Avisos poderão
ser publicados em jornais de grande circulação regionais e/ou nacionais.
§ 2o - Será publicada, no sitio eletrônico do Instituto CEM, a relação de todas as compras
ou contratações realizadas, contendo os fornecedores contratados, respectivos objetos, vigência
e valores unitários, devendo ser mantida permanentemente no site e atualizada mensalmente.
Art. 6º - Os procedimentos de compras ou contratações, na forma estabelecida neste
regulamento, obedecerão às seguintes condições e limites:
I. Compras ou Contratações Diretas com valor estimado de até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), deverão ser precedidas de justificativa do setor
solicitante, e processadas com pesquisa de mercado, com no mínimo de 03
(três) cotações de diferentes fornecedores, que poderão ser obtidas
preferencialmente por meio de plataforma eletrônica ou propostas
protocoladas no setor de compras, encaminhadas via fax ou e-mail, onde
em qualquer das hipóteses deverão ser registradas em mapa de cotação,
desde que respeitadas as regras de publicidade prévia, com divulgação no
site e, quando julgado necessário também no Placard do Instituto CEM;
II. Compras ou Contratações, deverão ser precedidas de valor estimado
devidamente apresentado pelo setor solicitante;
III. Compras e contratações com valores acima de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) deverão ser precedidas de publicação no site, além de jornais de
grande circulação e, quando julgado necessário, também, no Placard e/ou
Diário Oficial;
IV. Em casos de urgência/emergência, quando não for possível realizar no
mínimo 03 (três) cotações de diferentes fornecedores, a autoridade
superior poderá autorizar as compras ou contratações com o número de
cotações que houver, mediante justificativa escrita devidamente
fundamentada por técnico responsável e/ou chefe do Setor e com o aval da
Diretoria Administrativa, conforme o caso.
Parágrafo Único - Entende-se como casos de urgência/emergência: quando a entrega do
produto ou serviço não puder aguardar ou repetir o procedimento sem causar prejuízo ao
paciente ou ao Contrato de Gestão ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, exceto simples falta de material no estoque e/ou falta de
planejamento, desde que haja a efetiva comprovação de que o preço proposto é o praticado no
mercado a partir de notas fiscais, publicações ou por valores estabelecidos nas diversas câmaras
de regulação oficiais.

a. Em caso do uso do dispositivo anterior para burlar as normas e rotinas
deste regulamento, bem como para facilitar os procedimentos de compra
ou contratação com vistas a favorecer algum fornecedor, ensejará na
abertura imediata de procedimento de sindicância para apuração dos fatos
e atribuição de responsabilidades, podendo, após comprovada a infração
e obedecido o princípio do contraditório e da ampla defesa, ensejar a
demissão por justa causa do funcionário celetista. Se o envolvido se tratar
de servidor público, será obedecida as disposições contidas na legislação
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vigente.

II. Compras ou Contratações de pequeno vulto, por meio de concessão de

a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.

adiantamento a ser concedido pela autoridade superior por Portaria ou ato
próprio, assim consideradas aquelas cujo valor total não ultrapasse R$
4.000,00 (quatro mil reais), sendo vedada a aplicação dessa hipótese para
fracionamento de aquisições ou contratações, nas condições abaixo:
Será concedido prazo de execução para utilização do mesmo, podendo ser
prorrogado – o seu prazo e valor residual – por igual período, contudo, a
apresentação da prestação de contas dos gastos deverão ser feitas à
Diretoria Administrativa até o 5º dia do mês subsequente à sua utilização;
As despesas deverão ser comprovadas por meio de Nota Fiscal, ou
documento fiscal equivalente, em nome e/ou CNPJ/MF do Instituto CEM,
devidamente atestado, inclusive, pelo solicitante do produto / serviço,
devendo, ainda, apresentar no campo “informações adicionais” o número
do Contrato de Gestão a que se refere, juntamente com a justificativa da
compra / contratação, além de outros meios de comprovação. A utilização
e prestação de contas dos adiantamentos deverão seguir o estudo
realizado através dos Autos 2070000018;
As aquisições / contratações deverão ser precedidas de consulta ao
mercado, com a indicação de 3 (três) orçamentos de preço, apresentadas
na prestação de contas por meio de relatório/planilha;
Fica vedada a aquisição de qualquer bem de caráter permanente por meio
de processo de concessão de adiantamento;
Eventuais saldos remanescentes e não utilizados deverão ser devolvidos
ao final do período de concessão;
Fica vedada a concessão de 2 (dois) adiantamentos de uma mesma fonte
de recursos, para um mesmo profissional simultaneamente, ou caso
persistam pendências em prestações de contas anteriores.
Deverá ser realizada, no sítio eletrônico do Instituto CEM, a publicação
posterior das compras e/ou contratações deste inciso, contendo no
mínimo o nome do fornecedor contratado, valor, vigência (se for o caso) e
objeto.

Art. 7º - Os procedimentos de compras e contratações, de urgência/emergência ou de
rotina, compreendem o cumprimento das seguintes etapas:

I. Pedidos de compras e/ou contratações de serviços elaborados em formulário
e/ou via Sistema próprio,

II. Autorização dos procedimentos de compras ou contratações pela
autoridade superior ou a quem for delegado.

a. Não sendo autorizado, será noticiado o fato ao setor solicitante via
respectiva Diretoria, podendo, posteriormente, os processos serem
arquivados ou reabertos em data oportuna, conforme realidade financeira
do Contrato de Gestão e/ou demanda do projeto em execução;
b. Sendo autorizados os procedimentos de compras e/ou contratações, serão
emitidas pelo Setor de Compras as respectivas autorizações, ordem de
compra ou instrumentos contratuais, conforme o caso;
c. As autorizações de fornecimento deverão ser assinadas pelo setor de
compras em conjunto com a Diretoria Administrativa e pela autoridade
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 406

Proposta Policlínica Regional - Posse

superior, porém, os instrumentos contratuais que regularão a entrega de
produtos ou serviços, de forma parcelada ou de objeto específico, deverão
ser assinados pela autoridade superior, em conjunto com a Assessoria
Jurídica;
III. Solicitações de orçamentos elaboradas pelo setor de compras, conforme
especificações e condições contidas no termo de referência que, para os
casos de rotina, deverão ser publicadas previamente nos termos deste
regulamento, podendo, ainda, ser disponibilizados em plataforma
eletrônica de compras, garantindo a divulgação prévia a todos os
interessados e a obtenção de orçamentos de empresas com observância de
critérios impessoais definidos neste regulamento, cuja abertura de prazo
será de, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência para aquisições e/ou
contratações de rotina;
IV. Apuração da proposta mais vantajosa, verificando o atendimento às
condições explicitadas no termo de referência e documentações solicitadas,
contendo, no mínimo: CNPJ, nome comercial, endereço, especificação
técnica, valor expresso, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo
de validade ou de garantia, bem como comprovação de regularidade fiscal
(CND junto ao INSS, FGTS, fazendas públicas Federal e do Estado de Goiás) e
trabalhista (Justiça do Trabalho), etc;
V. Apresentação pelo setor de compras, do mapa ou relatório eletrônico de
cotação contendo as razões da escolha do(s) fornecedor(es), demonstrando
os participantes do procedimento adotado e os valores ofertados, bem
como a declaração do vencedor que apresentar a proposta mais vantajosa,
levando-se em consideração, além dos valores, os fatores / critérios
estabelecidos neste regulamento;
VI. Publicação do resultado no site, contendo: os fornecedores contratados,
respectivos objetos, vigência (se for o caso) e valores unitários contratados.
Art. 8º - O Setor de Compras deverá selecionar criteriosamente as propostas apresentadas
pelos fornecedores participantes da seleção, considerando a idoneidade, qualidade e menor
custo, além da garantia de manutenção, reposição de peças, assistência técnica e atendimento
de urgência, quando for o caso.
§1º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, considera-se menor custo aquele que
resulta da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor
preço avaliado, que além dos termos monetários, encerram um peso relativo para a avaliação
das propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Qualidade do produto / serviço;
Durabilidade do produto / serviço;
Custos para operação do produto / serviço, eficiência e compatibilidade;
Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
Custo de transporte e seguro até o local da entrega;
Prazo de entrega;
Forma de pagamento;
Disponibilidade de produtos / serviços;
Eventual necessidade de treinamento de pessoas;
Assistência técnica;
Garantia dos produtos / serviço;
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XII.

Análise Técnica.

§2º – Fornecedores com histórico de má prestação de serviços e/ou fornecimento de
produtos em desacordo com o solicitado poderão perder o direito de contratar com o Instituto
CEM , mediante fundamentações e respectivo registro no Formulário de Avaliação de
Fornecedores;
Art. 9º – As autorizações de fornecimento ou ordens de compra, correspondem aos
contratos formais efetuados com os fornecedores, que após executarem / entregarem o objeto,
quitação e contabilização das despesas, encerrarão os procedimentos de compras ou
contratações, devendo representar fielmente todas as condições em que foram realizadas.
Art. 10 – Para fins de controle e gestão de bens móveis e materiais de consumo no âmbito
do Instituto CEM, os recebimentos dos bens e materiais serão realizados na forma de
regulamentação própria, ressaltando que para os bens móveis adquiridos com recursos
provenientes do contrato de gestão com o Poder Público, além dos mesmos destinar-se
exclusivamente à execução do respectivo ajuste, a organização social oficiará sua aquisição ao
órgão supervisor com o fito de atender o disposto no artigo 9º da Lei Estadual nº 15.503/2005.
Art. 11 – No caso de aquisições e contratações cujos produtos ou serviços tenham caráter
exclusivo, ficam dispensados os procedimentos previstos no Art. 6º do presente regulamento.
§1º – O Setor de Compras deverá realizar as consultas necessárias para comprovar a
exclusividade do fornecedor, mediante apresentação de documentação comprobatória, tais
como pesquisas, cartas, declarações e atestados emitidos pelo órgão de registro do comércio do
local em que se realizaria a contratação / aquisição, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes que deverá apresentar documento original ou
cópia autenticada, ou autenticação do Setor de Compras mediante o original, do órgão próprio,
devendo, ainda, demonstrar que o preço pago é o praticado no mercado através da apresentação
de Notas Fiscais de contratações com outros clientes, com objeto idêntico, considerando, ainda,
a qualidade e quantidade, sendo vedada, para a declaração de exclusividade do fornecedor, a
indicação de preferência de marca do produto.
§2º – Nos casos em que não for possível demonstrar fielmente o mesmo tipo de
contratação / aquisição, deverá se comprovar a impossibilidade, podendo-se fundamentar o
preço com contratações similares, considerando a qualidade e quantidade, em cumprimento aos
princípios da boa fé, da probidade e da economicidade.
Art. 12 – Para efeitos do presente regulamento, considera-se inviabilidade de competição,
devidamente comprovada, nos seguintes casos:
I.

II.
III.
IV.

nas contratações de serviços com empresa ou profissional de notória especialização,
assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que
o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado;
na contratação de profissional de qualquer setor artístico;
para participação do Instituto CEM em feiras, exposições, congressos, seminários e
eventos em geral, relacionados com o Contrato de Gestão;
Na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de produtor ou
fornecedor exclusivo.

Parágrafo Único – Para os casos acima, ficarão também dispensados os procedimentos
previstos Art. 6º do presente regulamento, sendo necessária comprovação de compatibilidade
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dos preços com os praticados no mercado, por meio de notas fiscais ou equivalentes de outras
contratações, bem como publicação posterior do resultado no sítio eletrônico do Instituto CEM,
contendo: fornecedor, objeto, vigência (se for o caso), quantidades e valores unitários
contratados.
CAPÍTULO IV
DOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
Art. 13 – Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnico-profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
pareceres, perícias e avaliações em geral;
assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Art. 14 – O Setor de compras deverá selecionar criteriosamente o(s) prestador(es) de
serviços técnico-profissionais especializados, que poderá ser pessoa física ou jurídica,
considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva
área.
Parágrafo Único – Para as contratações previstas neste capítulo, poderá a autoridade
superior nomear comissões para a realização de análise da documentação apresentada em que
fique comprovada a inviabilidade de competição, bem como a justificativa de preço de acordo
com o previsto no parágrafo 1º, do artigo 11, deste regulamento.
CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE
Art. 15 – Para comprovação de habilitação nos procedimentos de compras ou contratações
deverá ser exigida dos interessados, no que couber, através da emissão das certidões negativas
de débitos, atualizadas e válidas dentro do período, os seguintes documentos:
I. Pessoa Física:
TIPO DE DOCUMENTO

OBRIGATÓRIO

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Sim

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de

Sim

Certidão Negativa de Débito da Fazenda Pública do Estado de Goiás;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de
Sim
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União;

d) Prova de regularidade, referente a Dívidas Trabalhistas, mediante a

Sim

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

II. Pessoa Jurídica:

TIPO DE DOCUMENTO

OBRIGATÓRIO

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ/MF)

Sim

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de
Sim
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União;

c) Prova de regularidade para com o Estado de Goiás, mediante apresentação
de

Sim

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais

d) Prova de regularidade mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos

Sim

relativos ao FGTS

e) Prova de regularidade mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos

Sim

relativos aos Tributos Previdenciários, emitida pelo INSS
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f) Prova de regularidade, referente a Dívidas Trabalhistas, mediante a
apresentação

Sim

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

g) Contrato Social ou Estatuto com suas respectivas alterações

Sim
(quando aplicável)

h) Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária

Sim
(quando aplicável)

i) Certificado de Boas Práticas de Produção, Armazenamento ou Transporte,
conforme o caso

Sim (quando aplicável)

Atestado(s) de Capacidade Técnica

Sim
(quando aplicável)

Registro Profissional na Entidade Competente da Empresa e/ou de seu

Sim

Responsável Técnico de acordo com a especificidade do objeto

(quando aplicável)

Visita Técnica na Sede ou Posto(s) de Trabalho da Empresa Participante

Sim
(quando aplicável)

Documento que comprove o atendimento de cumprimento de normas (RDCs,
dentre outras) e legislações, de acordo com a especificidade do objeto licitado

Sim (quando aplicável)

III. Ainda para contratação de prestadores(as) de serviços, além da
documentação acima indicadas, deverão ser apresentados:
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TIPO DE DOCUMENTO

OBRIGATÓRIO

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais

Sim
(quando aplicável)

b) Prova de regularidade mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos

Sim

relativos aos Tributos Municipais

§2º – A indisponibilidade de qualquer um dos documentos citados com obrigatoriedade
poderá ser considerado critério para desclassificação do fornecedor ou da proposta;
CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS
Art. 16 – Os instrumentos contratuais são obrigatórios, salvo quando se tratar de bens ou
serviços para entrega ou execução imediata, caso em que poderão ser substituídos pelas
autorizações de fornecimento ou outros documentos equivalentes;
Art. 17 – Os contratos serão escritos e suas cláusulas indicarão necessariamente o seu
objeto, com a especificação das compras, contratações de serviços diversos, reformas, serviços
comuns de engenharia e arquitetura, e obras, preço ajustado, fonte de recursos no qual se
suportará a despesa, prazo de execução, prazo de validade e/ou de vigência do produto e/ou
serviço, garantias e penalidades, além de outras condições previamente estabelecidas nos
instrumentos convocatórios;
§ 1o - Os contratos terão prazo determinado, podendo ser prorrogados mediante
justificativa prévia, até o limite de 60 (sessenta meses), desde que comprovada a vantajosidade
na manutenção da avença;
§ 2o - Os contratos poderão sofrer eventuais alterações, previamente justificadas,
alterações estas que ocorrerão na forma de termos aditivos, não podendo, todavia, haver
descaracterização do objeto e do valor inicialmente contratado, devendo ser observado o
indicador oficial de correção monetária para aplicação, se for o caso, considerando-se a
periodicidade mínima de 12 meses para reajuste;
§ 3o – Nas compras por meio eletrônico, incluindo OPME, deverão ser utilizados o contrato
padrão da plataforma, devendo fazer opção pelos documentos estabelecidos por este Instituto.
Art. 18 – A critério da autoridade superior, em cada caso e desde que previsto no
instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas compras, contratações
de serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, e obras, cabendo
ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I.
II.

Caução em dinheiro;
Fiança bancária;
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III.

Seguro-garantia.

§ 1o - A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 5% (cinco) por cento
do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele;
§ 2o - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme índices praticados em
poupança bancária;
§ 3o - Nos casos de reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, e obras, o
instrumento convocatório poderá fixar a modalidade de garantia dentre os elencados
anteriormente.
Art. 19 – O contratado poderá subcontratar partes do objeto contratual, se admitido no
instrumento convocatório (que estipulará os limites, bem como vedação à possibilidade de
subcontratação total do objeto), no respectivo contrato e mediante prévia autorização do
Instituto CEM, observando-se que, quando concedida autorização para subcontratação a
terceiros, o subcontratado deverá ter inteira obediência aos termos do contrato original e sob a
inteira e exclusiva responsabilidade da contratada, sendo vedada a subcontratação com
fornecedor que tenha participado do mesmo procedimento de compras, contratações de
serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, e obras;
Art. 20 – As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos e/ou apostilamento,
na forma da legislação vigente;
Art. 21 – A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
ou mesmo recusar-se a executar o que já havia sido contratado / autorizado, dentro do
prazo
fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao
fornecedor as seguintes penalidades:
I.
II.
III.

perda do direito à contratação;
perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas
oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;
suspensão do direito de fornecer / contratar com o Instituto CEM , por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

Art. 22 – O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, ou
oferecimento de vantagens pessoais a qualquer profissional do Instituto CEM, ou corrupção de
qualquer natureza, dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem
prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório da compra / contratação,
inclusive a de aplicar pena de suspensão do direito de contratar com o Instituto CEM , por prazo
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da adoção de demais instâncias judiciais.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 – Para as contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e aquisição de
objetos e equipamentos de informática, no âmbito dos contratos de gestão, também deverão
seguir as normas e procedimentos previstos neste regulamento.
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Art. 24 – O Instituto CEM poderá realizar, bem como aderir às Atas de Registro de Preços
realizadas pela administração pública e pelas entidades públicas ou privadas do terceiro setor,
com vistas a buscar propostas mais vantajosas, desde que precedidas de valor estimado
devidamente apresentado pelo setor solicitante, processados com pesquisa de mercado e,
deverá ser autorizada pela autoridade superior;
Art. 25 – As compras e contratações previstas nos Incisos I e II, do Art. 6º, terão os avisos
contendo os resumos dos instrumentos convocatórios publicados nos termos do §1º do art.
5ºdeste Regulamento, ficando a critério do setor de compras ou por determinação da autoridade
superior estender este prazo quando a complexidade do objeto assim o exigir.
Parágrafo Único- As compras e contratações de urgência/emergência devidamente
justificadas ficam dispensadas do cumprimento de prazo para publicação do Aviso contendo o
resumo dos instrumentos convocatórios.
Art. 26 – Além das vedações previstas no art. 8º C da Lei Estadual nº 15.503/2005, o
Instituto CEM não manterá nenhum tipo de relacionamento comercial ou profissional com
pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório.
Parágrafo Único - Não será permitido o conflito de interesse ou recebimento de vantagens
de qualquer natureza, por qualquer profissional da Instituição, em qualquer das fases do
processo de compras e contratações;
Art. 27 – Os instrumentos convocatórios deverão assegurar o Instituto CEM o direito de
cancelar a compra ou contratação, antes de assinado o contrato ou instrumento equivalente,
desde que justificado;
Art. 28 – Na contagem dos prazos estabelecidos no presente regulamento, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Regulamento em dia de
funcionamento da Sede Administrativa do Instituto CEM.
Art. 29 – As disposições deste Regulamento poderão ser modificadas pelo Conselho de
Administração mediante proposta fundamentada.
Art. 30 – Para fins do presente regulamento considera-se autoridade superior a Diretoria
do Instituto CEM, ou a quem a mesma delegar oficialmente tais poderes.
Art. 31 – A destinação dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo Instituto CEM com
recursos públicos, será vinculada exclusivamente, a execução do(s) contrato(s) de gestão
firmado(s).

a.
b.
c.

d.

São inalienáveis os bens imóveis adquiridos com recursos públicos;
Quanto à alienação dos bens móveis, ficam estas condicionadas à
anuência do poder público estadual;
Quanto à aquisição dos bens imóveis, ficam estes condicionados à
autorização do órgão ou da entidade estatal parceira, com a ratificação do
Chefe do Poder Executivo;
Todos os recursos advindos das alienações deverão ser investidos no
desenvolvimento das atividades do contrato de gestão;

Art. 32 – No caso de extinção ou desqualificação do Instituto CEM, as doações e legados
que lhes forem destinados pelo Poder Público, através de Contratos de Gestão firmados com o
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mesmo, bem como os excedentes financeiros decorrentes das atividades destes e as doações
realizadas por terceiros em decorrência dos mesmos, serão incorporados ao patrimônio público
ou a outra organização social;
Art. 33 – Todos os documentos fiscais resultantes das contratações e aquisições realizadas
pelo Instituto CEM deverão ser identificados com as referências do Contrato de Gestão e da
unidade hospitalar atendida, solicitando ao fornecedor incluí-las no campo “informações
adicionais” da nota fiscal;
Art. 34 – Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, sob assistência da
assessoria jurídica, com base nos princípios gerais da administração;
Art. 35 – Os valores estabelecidos no presente Regulamento, se necessário, serão revistos
e atualizados pela autoridade superior mediante deliberação do Conselho de Administração;
Art. 36 – O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação na imprensa
oficial, revogadas as disposições em contrário.
É obrigatório anexar:
•
•
•
•

Textos que comprovem a sequência de estudos realizados desde quando
se administrou a substância pela primeira vez, até quando foram obtidos
dados sobre sua eficácia e segurança terapêutica;
Literatura ou trabalhos científicos;
Referências bibliográficas;
Pesquisas farmacológicas.

PROPOSTA DE MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
ALMOXARIFADO

Versão nº
Revisão nº
Data:

Cópia Controlada

POP.QUA.001

1. OBJETIVO

O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do
material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades operacionais
dos setores integrantes da estrutura hospitalar da Policlínica. Sendo assim, o Almoxarifado
tem como suas principais funções: Receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de
acordo com o documento de compra (Termo de Transferência, Termo de Empréstimo e Nota
Fiscal) ou equivalentes; Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque;
Registrar em Sistema de Gestão - ERP as notas fiscais dos materiais recebidos/adquiridos e
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encaminhar a Diretoria Administrativa para o envio ao Departamento de Contabilidade e
Finanças as notas fiscais para pagamento; Elaborar estatísticas de consumo por materiais e
centros de custos para previsão das compras; Elaborar balancetes dos materiais existentes e
outros relatórios solicitados; Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados;
Viabilizar o inventário semestral dos materiais estocados; Garantir que as instalações estejam
adequadas para movimentação e retiradas dos materiais visando um atendimento ágil e
eficiente; Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente; Propor
políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o fornecimento de
material de consumo; Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados;
Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de reposição de
estoque, bem como solicitar sua aquisição. Normatizar os procedimentos de entrada e saída
de insumos/materiais adquiridos pela Policlínica; Garantir recebimentos dos materiais no que
se refere à quantidade, qualidade e prazo de vencimento; Normatizar o acesso de pessoas no
setor de almoxarifado; Assegurar de forma atualizada a quantidade e periodicidade dos
materiais estocados ( sistema de estoques máximos e mínimos); Garantir a integridade dos
materiais armazenados, quanto à conservação, qualidade e limpeza dos produtos estocados;
Suprir a demanda da Policlínica em todos os seus setores/departamentos, conforme a
disponibilidade de estoque e prioridade.
2. REFERÊNCIA
A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela Instrução
Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar, com
minimização de custos, o uso de material através de técnicas modernas que atualizam e
enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do
material nas diversas atividades. Para tal considera-se material como sendo uma designação
genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral,
matérias primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das
organizações públicas federais, independentemente de qualquer fator, bem como, aquele
oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos
economicamente aproveitáveis.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos setores da Unidade
Hospitalar .

Responsáveis
Técnicos,
Supervisores,
Coordenadores, Gerentes e Diretores.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Sistema de Gestão - ERP;
Sites para pesquisa de mercado;
Materiais de Papelaria e Escritório;
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Computador;
Acesso a chamadas externas via telefone;
Impressora e
Sala com refrigeração.
6. DEFINIÇÕES
INSTITUTO CEM – Instituto CEM
SISTEMA DE GESTÃO - ERP: Sistema gerenciador administrativo e assistencial da
Policlínica
ALM – ALMOXARIFADO.
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
O levantamento de necessidade de aquisição é setorizado por áreas:
* Aquisição de materiais administrativos;
* Insumos,
* Bens patrimoniais,
* Higienização e limpeza,
* Papelaria e escritório,
* Insumos radiológicos,
* Insumos químicos,
* Materiais de proteção individual,
* Produtos descartáveis,
* Insumos Hospitalares utilizados na Assistência,
* Materiais de Informática,
* Impressos,
dentre outros fornecidos pelo setor de almoxarifado, registrado no sistema, no ícone
Suprimentos e utilitários.
Código 094
É feito o levantamento de necessidades de aquisição bem como a guarda e
gerenciamentos dos produtos de acordo com a competência.
O levantamento é realizado a partir da consulta no Sistema de Gestão - ERP no módulo
ESTOQUE – RELATÓRIOS- SUGESTÃO DE COMPRAS onde será aberta a janela:
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1-) comprar o equivalente a, que deverá ser preenchida com: 1.6
2-) No campo Quantidade atual originário dos estoques deverá ser preenchido com o
número 00094, que corresponde ao setor em questão.
3-) Logo após deverá ser clicado em CÓDIGO/PRODUTO, onde aparecerão todos os
itens para fazer o filtro da relação de materiais a serem adquiridos, selecionando-os todos e
clicando em OK em seguida.
4-) Clicar em imprimir, logo após o sistema gerará a relação dos itens desta área.
5-) A tela deverá ser salva em planilha no libre office/calc ou no word/excell
6-) Deve-se separar os itens por categoria:
a)- Higienização e limpeza;
b)- Descartáveis;
c)- Raios x;
d)- Informática;
e) - Impressos;
f)- Papelaria e escritório;
g)- Bem patrimonial.
7-) Por meio da média do consumo diário levantado pelo responsável pelo
almoxarifado são solicitados os quantitativos necessários para a formalização do processo de
aquisição;
8-) Deverão ser impressas separadamente, as telas por itens conforme descrito acima;
9-) Na tela Relatórios: Sugestão de compras do Sistema de Gestão - ERP modulo de
ESTOQUE deve-se clicar no campo Código/Produto para gerar novamente a janela com a
relação dos itens.
10-) Nesta tela, no campo inferior esquerdo deve-se clicar no campo: PESQUISAR POR
CÓDIGO selecionando todos os itens desejados. Em seguida clicar em OK;
12-) Após o OK o sistema voltará para a tela RELATÓRIO; SUGESTÃO DE COMPRAS já
com os itens selecionados para compra por categorias.
13-) Na mesma tela clica-se no campo GERAR SOLICITAÇÃO e será aberta uma nova
janela com o nome: GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA, onde aparecerá o nome do
colaborador que está fazendo a solicitação de compra e o motivo da compra.
Estes motivos estão descritos em memorandos conforme solicitação de cada
responsável por departamento e poderão ser diversos, conforme a necessidade e demandas
dos setores.
As solicitações de compras não rotineiras deverão ser solicitadas a partir de
memorando, apresentando as respectivas justificativas necessárias para uso do bem ou
produto a serem adquiridos e do preenchimento de formulário constante no PORTAL na área
do Módulo ALMOXARIFADO, com o nome de TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS (EXCETO MAT/MED DE ROTINA) A SER ENCAMINHADO JUNTO COM A
SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE.
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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos
materiais de consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o pedido ao
constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para
atender satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a compra de nova
remessa.
Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início de
mês com previsão de consumo para 1 (um) mês. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a saída de
materiais durante o período de um mês e requisita a quantidade necessária para atender por
mais um mês, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução Normativa Nº. 205 de
08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num
curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles
propensos ao obsoletismo. Para a aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento
de, no mínimo, três orçamentos. Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a
média e faz a requisição de compra em sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa
aos orçamentos, à Divisão de Compras quando necessário.
Como já descrito anteriormente após seleção dos insumos no sistema em que foi
gerado uma nova listagem, esta é enviada para autorizo para o Diretor Administrativo que
aprovará ou não a solicitação da compra.
Este material listado no sistema fará parte de um novo ícone no Sistema
CONECTE/HOSPITALAR com o nome SUPRIMENTOS/UTILITÁRIOS/COMPRAS, conforme figura
4
Figura 4

Nesta aba o sistema permite que se façam as correções, exclusões e inserções de novos
itens caso tenham sido levantadas necessidades a posterior. Podendo modificar inclusive a
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quantidade solicitada ou solicitação de outro determinado item que por ventura tenha sido
esquecido na fase de levantamento de necessidades.
O sistema não libera as quantidades dentro das medias calculadas. Caso seja necessário
solicitar um item a mais do que o previsto pelo sistema ou a menos, esta solicitação deverá
ser realizada diretamente no modulo COMPRAS e não passando pelo ESTOQUE/SUGESTÃO
DE COMPRAS.
Ao entrar no referido ícone COMPRAS, poderão ser anexadas informações de
especificação do produto a ser adquirido, também imagens, especificações técnicas,
observações, etc..
Tendo o cuidado de realizar todo o processo de uma só vez porque ao inserir os dados
no sistema, a tela estará disponível automaticamente para a Diretoria Administrativa
autorizar e validar o processo de compra.
Os documentos deverão ser impressos e ordenados por data. Para rastreabilidade deve
ser feita pelo número do memorando na qual a solicitação é realizada. Esta solicitação então
é remetida para a Diretoria administrativa e registrada no caderno de protocolo para
acompanhamento e controle.
O processo de compras é realizado pelo setor de compras no Escritório/INSTITUTO CEM
em Goiânia e, acompanhado por meio do portal BIONEXO pelos responsáveis do setor de
Compras. As solicitações deverão ser publicadas no Portal BIONEXO, em seguida no portal da
Transparência/chamamentos no site da INSTITUTO CEM, para que as empresas tomem
conhecimento da necessidade de aquisição e possíveis participação das cotações.
Apresentadas as propostas de melhor preço e exigências do Termo de Referência
quando necessário, e aprovação da Superintendência do INSTITUTO CEM conforme recurso
autorizado e alocado pela Secretaria Estadual de Saúde.
Após autorizada e realizada a compra, o Setor de Compras da INSTITUTO CEM envia
por e-mail a autorização de compras chamada “BIONEXO ou ORDEM DE COMPRA” em
formato PDF, essas informações estão constantes no SISTEMA do Portal Bionexo.
O Responsável pelo almoxarifado imprimirá esse relatório do Bionexo em duas vias,
sendo que na primeira via serão anotadas as alterações necessárias como alteração do
telefone, endereço entre outros dados do fornecedor caso necessário. A segunda via irá para
o setor financeiro para fins de pagamento da nota fiscal. É por meio deste relatório que a
compra deverá ser acompanhada.
Obs.: Os produtos não poderão ser recebidos sem o Relatório de Confirmação de
Compras, ou seja, sem o BIONEXO conhecido como ORDEM DE COMPRA.
MODELO DO RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS
RECEBIMENTO DO PRODUTO
O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente
designado, no caso o Almoxarifado da unidade de saúde, uma vez que todo o registro de
entrada e distribuição de material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado.
A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido
satisfaz às especificações contratadas. São considerados documentos hábeis para o
recebimento de materiais ou equipamentos: Nota Fiscal, e Nota Fiscal/Fatura e termo ou
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Nota de Transferência. Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do
material/produto, quantidade, unidade de medida; código; data da entrega; fabricante;
embalagem, se caixa, se unidade, se litros, etc.; preço unitário e preço total; quantidades
entregues de acordo com a quantidade solicitada.
Observando-se que, quando o material/produto não corresponder com exatidão ao
que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o responsável do Almoxarifado,
providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega. Na rotina para Recebimento
de materiais a empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do
recebedor do almoxarifado, devendo este: Retirar a ordem de compra “ BIONEXO” e conferir
com a nota fiscal enviada pelo fornecedor. Receber o material apenas se o valor da nota fiscal
for igual ou menor do que o valor total da ordem de compra “BIONEXO”.
O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o responsável do
Almoxarifado, indicar o local adequado para colocar material/produto. O responsável pelo
Almoxarifado deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de volumes e
unidades dos produtos/itens entregues de acordo com a ordem de compra “BIONEXO” e nota
fiscal.
No ato do recebimento, se o responsável pelo Almoxarifado verificar que houve danos
nas embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso da nota fiscal: Embalagem danificada
sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização. Depois de acompanhado e
conferido toda a entrega do material, o recebedor deve datar, assinar e carimbar no canhoto
da nota fiscal.
Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por
meio de compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos,
atentar-se quanto à natureza da operação, muitas vezes caracterizada “Simples Remessa”.
Para tanto, deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição.
Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, o
Almoxarifado deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o responsável
pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o Almoxarifado deve escrever no
verso da “Nota Remessa / Devolução” e justificar o motivo da devolução e providenciar, em
comum acordo com o fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Toda
entrega de material adquirido por um órgão público deve ser realizado no Almoxarifado, salvo
quando o mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, qualquer
que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no
Almoxarifado.
A conferência da nota deverá ser rigorosa, porém caso haja não conformidades com a
nota e não com o produto, este não deixa de ser recebido, para posteriormente as não
conformidades da nota sejam resolvidas diretamente com fornecedor que deverá remeter
nova nota fiscal corrigida ou carta de correção.
Durante a conferência do produto, se houver necessidade da avaliação de determinado
setor específico como a engenharia clínica, o coordenador de enfermagem, o mesmo é
convocado para validarem e atestarem o produto a serem recebido. Assim deverá se
processar com todos àqueles que fizeram solicitação de compras que não estão dentro do rol
de produtos rotineiros, exemplo, estetoscópios, oxímetros, etc. quando da entrega do
produto que deverá ser acompanhada pelos responsáveis solicitantes dos mesmos que
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munidos do relatório da confirmação de compras “Bionexo”, deverão proceder com o
recebimento da mercadoria.
Caso este relatório não esteja no sistema ou em mãos, é solicitado ao setor de
compras/INSTITUTO CEM via telefônica e e-mail a cópia do referido relatório. Caso o produto
não esteja de acordo com o relatório Bionexo, este não poderá ser recebido. O fornecedor
deverá atentar-se para as especificações da ordem de Compra cotada durante o processo no
portal Bionexo. Essas conferidas e validadas pelos interessados solicitantes.
É retirada cópia da nota fiscal que deverá ser atestada pelo responsável do setor
solicitante datando e assinando. Esta será arquivada no caderno de controle de atesto do
Almoxarifado. Procedimento valido para todos que realizou a conferência e validação no ato
da entrega do produto.
LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL
Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e
quantidades adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado
WARELINE de acordo com a ordem de compra e nota fiscal. Após o lançamento, o
Almoxarifado valida com dois carimbos atestando a nota fiscal: Um de atesto e outro lançado
no estoque dando seu acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente neste
caso Diretoria Administrativa.
O lançamento da nota fiscal se dá por meio do Sistema de Gestão - ERP, pelo modulo
estoque:
Ao entrar no Sistema de Gestão - ERP, no modulo estoque clica-se em movimentações,
depois entrada de materiais, em seguida entrada de nota fiscal (E1).

Ao entrar na Movimentação: Entrada de nota fiscal ( E1 ), clica-se em novo e inicia o
lançamento da nota fiscal. Se o pedido já estiver no sistema, deve-se selecionar o campo
pedido do sistema e prosseguir com o lançamento colocando todos os dados solicitados tais
como: Código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque, condições de
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pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota fiscal e em
seguida realizar a conferência dos itens já importados pelo pedido do sistema, em seguida
realiza uma conferência geral para averiguar a certeza de todos dos dados, inclusive os
respectivos valores unitário e valor total e, por fim, clica em salvar para concluir o lançamento
da nota fiscal.
Caso, o pedido não esteja lançado no sistema pelo setor de compras deve-se seguir
com o mesmo procedimento, porém não selecione o campo pedido do sistema. Prossegue
selecionando o código do fornecedor, para selecionar o fornecedor, código do estoque,
condições de pagamentos, número da nota fiscal, número de série e data da emissão da nota
fiscal e clicar em selecionar itens, neste caso seleciona todos os itens mencionados na nota
fiscal com as quantidades e os valores corretos, valores unitários e valor total uma vez que
neste lançamento os itens ainda não estão disponíveis no sistema, em seguida realiza uma
conferência geral para averiguar a certeza de todos os dados e, por fim, clica em salvar para
concluir o lançamento da nota fiscal.
Após o lançamento da nota fiscal, e validação da mesma através dos carimbos
adequados mencionados anteriormente, o responsável pelo lançamento da nota fiscal faz um
memorando encaminhando a nota fiscal para Diretoria Administrativa, para posterior envio
para o departamento Financeiro/INSTITUTO CEM para pagamento.
Todos os memorandos de envio são protocolados no caderno de protocolo para
controle dos memo. enviados, para futuras rastreabilidades, caso se façam necessários.
ARMAZENAMENTO DO PRODUTO
A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que
devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições
físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e
a ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais:
Verificação das condições de recebimento do material;
Identificação do material;
Guarda na localização adotada;
Informação da localização física de guarda;
Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento;
Separação para distribuição.
Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um Almoxarifado,
de forma que se possam obter as seguintes condições:
Máxima utilização do espaço;
Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos);
Pronto acesso a todos os itens;
Máxima proteção aos itens estocados;
Boa organização;
Satisfação das necessidades dos clientes. No projeto de um Almoxarifado devem ser
verificados os seguintes aspectos: Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso
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e volume); Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso (altura, largura); Prateleiras
e estruturas (altura e peso); Piso (resistência). Dependendo das características do material, a
armazenagem pode dar-se em função de parâmetros como: fragilidade, combustão,
volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, radiação, corrosão, volume, peso, forma. Os
materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o modo
como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se analisar,
em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de arranjo
físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de materiais.
Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários à
perfeita identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma simbologia
(codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada material
estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o
responsável por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico
dos espaços disponíveis por área de estocagem.
Em seguida, os produtos recebidos são alocados/estocados em seus lugares, categorias
por categoria, ou seja, família por família de produtos. Sendo os produtos organizados por
ordem. Os mesmos também devem ser organizados de acordo com o sistema PEPS ( PEPS –
Primeiro que entra, primeiro que saí ), para evitar que produtos venham ter sua validade
vencida no estoque por descuido.
A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou
necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por meio de
requisição específica - no nosso caso requisição eletrônica.
DISPENSAÇÃO DO PRODUTO
Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em estoque,
sendo assim, o Almoxarifado. Estes materiais são entregues mediante requisição própria
assinada por um servidor previamente cadastrado no sistema informatizado do
Almoxarifado. Para que um servidor possa requisitar um material em estoque é necessária a
sua liberação para uso do sistema, tal liberação se dá por meio do preenchimento do Cartão
de Assinatura 3. Por meio desta solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas
autorizadas a retirar os materiais em estoque.
A dispensação do produto é realizada a partir da necessidade de cada departamento
da Unidade.
Cada responsável técnico, deve acompanhar diariamente o consumo dos insumos e
materiais pertinentes aos seus respectivos setores.
A solicitação de matérias de consumo interno, deve ser feita no Sistema de Gestão ERP na aba requisição eletrônica de acordo com o centro de custo solicitante. O requisitante
após, realizar as solicitações dos insumos, deve realizar uma conferência antes de salvá-la,
para ter a certeza de que os itens solicitados são e estão devidamente corretos.
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O Departamento de Almoxarifado em suas atividades habituais realiza a conferência
como também o controle das requisições de consumo interno.
O assistente do almoxarifado realiza a impressão de todas as requisições pendentes
no sistema no período matutino, onde as mesmas passam por uma nova conferência pelo
Responsável Técnico do Almoxarifado, justamente para melhor controle dos insumos e
materiais disponíveis no departamento.
Havendo necessidades de modificação na requisição analisada pelo responsável
técnico do almoxarifado, é informado ao solicitante, para que corrija de acordo com as
orientações do Almoxarifado, claro ambas as partes utilizando o bom senso. Isso apenas para
um melhor controle no estoque dos produtos – conhecido como gestão do estoque. Após a
adequação/edição da requisição a mesma estando habilitada de acordo com os padrões,
poderá ser entregue.
Os horários de solicitações de requisição de consumo interno para o Almoxarifado da
Unidade é das 08h:00 as 10h:00 de segunda a sexta para setores que não podem estocar
produtos como centro cirúrgico, clínica cirúrgica, clínica médica, administração dentre outros;
podendo os mesmos retirarem seus produtos ou aguardar a disponibilidade do almoxarifado
para realizar dentro do cronograma de atividades diárias as entregas. Já para os setores que
podem estocar materiais e insumos como pronto socorro, farmácia, etc. Esses terão todas as
terças-feiras de cada semana para requisitarem via Sistema de Gestão - ERP seus respectivos
produtos para consumo semanal e os receberão todas as sextas de cada semana.
É importante ressaltar que o Almoxarifado, não atende aos finais de semana e
tampouco aos feriados, portanto todos os departamentos devem se programarem para não
faltarem produtos em seus setores, mas devem solicitar de acordo com as demandas de uso
para suprir as necessidades pertinentes a esse fim.
O assistente administrativo do Almoxarifado tendo a requisição impressa adequada,
realiza a separação dos itens solicitados e faz as entregas aos departamentos da Unidade. No
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ato do recebimento dos itens, o recebedor deve assinar a requisição comprovando que
recebeu os materiais e insumos. A impressão assinada tanto pelo entregador, quanto pelo
recebedor é utilizada para dar baixa no sistema para comprovar a retirada do produto e para
liberar do estoque no sistema e em seguida a mesma é arquivada para futuras auditorias e
controle das dispensações.
CONTROLE DE ESTOQUE ( INVENTÁRIO )
Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais disponíveis
no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada semestre, o
Almoxarifado providencia junto ao departamento de TI ( Tecnologia da Informação ) e
Diretoria Administrativa a solicitação da abertura do Inventário no período designado para os
responsáveis pelo Inventário no INSTITUTO CEM .
O responsável pelo Almoxarifado da Policlínica, envia um e-mail para todo corpo de
Diretoria e toda comissão de Inventario do INSTITUTO CEM , solicitando a abertura do
inventário para a data definida. Após a confirmação por e-mail da comissão de Inventário do
INSTITUTO CEM , é que o Almoxarifado local inicia a contagem dos itens.
Antes de realizar as contagens dos produtos do Almoxarifado prepara para a realização
do Inventário, realizando a organização e separação dos produtos os deixando ao ponto de
contagem, se for o caso separe até por lote. Em seguida o responsável pelo almoxarifado,
imprime as listagens do inventário em duas vias: Sendo essas a relação dos itens a serem
inventariados.
Será impressa em duas vias, pois a contagem será feita duas vezes por colaboradores
distintos, para ter a certeza de que a contagem esteja realmente correta. Após as duas
contagens são confrontadas as listas para verificar se em algum item houve divergência, se
houver, esse item deve ser conferido/contado novamente, agora por uma terceira pessoa, ou
seja, não será contado por nenhum dos colaboradores que já havia cotado o item. Caso não
tenha nenhuma divergência/discrepância, segue com Inventário.
Em seguida o responsável pelo almoxarifado faz uma impressão de uma listagem de
posição de estoque onde são transferidos os dados apurados através de todas as contagens
para uma única lista, tendo divergências ou não; mas após a conferências realizadas pelo
terceiro colaborador feito os confrontos com as duas listagens anteriores.
Ao transcrever os dados para nova listagem de posição de estoque, é observado nesse
momento todas as divergências para mais ou para menos, havendo quaisquer uma dessas
citadas o responsável pelo almoxarifado grifa em pincel amarelo para correção.
Após toda conferência na lista e grifadas as divergências, caso haja, a mesma é
escaneada e enviada por e-mail para comissão de Inventário do INSTITUTO CEM , para as
futuras correções e finalização do Inventário.
O responsável pelo Almoxarifado deve atentar por alguns detalhes:
* Antes de iniciar o Inventário, deve abastecer todos os departamentos da Unidade,
para que evite faltar materiais e insumos aos departamentos;
* Deve-se enviar um e-mail para todos os responsáveis dos departamentos informando
sobre a data e horário do Inventario, para que os mesmos também se programem com suas
equipes, para evitar maiores transtornos;
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* Deve-se anexar em murais um informativo sobre a realização do Inventário e sobre o
cronograma de atendimento no setor;
* Ao iniciar o Inventário é terminantemente proibido a movimentação no sistema de
quaisquer espécies, salvo ações relacionados ao Inventário; sendo autorizado a
movimentação no sistema após a finalização do mesmo.
* Deve-se aguardar um e-mail da comissão de Inventário do INSTITUTO CEM , validando
o Inventario e finalizando o mesmo.
Após seguir atentamente todas as orientações acima, e finalizado o Inventário, o
Almoxarifado, poderá voltar as atividades normais.

7.7. Tarefas Críticas/Especiais
Não se aplica.
8. INDICADORES
Não se aplica.
9. DOCUMENTOS DE APOIO
Não se aplica.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS
Nome

Elaboração

Cargo

Data
Elaboração

Visto

Assistente
Administrativo – Chefe
Seção

Revisão

Qualidade

Revisão

Scih
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Aprovação

Diretor Administrativo

Aprovação

Diretor-Geral

Revisão
Nº

Motivo

Data da Revisão

4.3.3.5.4.1 MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA A GERENCIA DE ALMOXARIFADO E
PATRIMONIO
4.3.3.5.4.2 MANUAL DO ALMOXARIFADO
1.1 Recebimento
Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao
fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa.
As atribuições básicas do recebimento são:
o

Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais;
Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada;

o

Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte
com os volumes a serem efetivamente recebidos;

o

Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto
a possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas
nos respectivos documentos;

o

Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos;
Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso;

o

Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de
pagamento ao fornecedor;

•

Liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado.

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo
fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais compõe um
sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é caracterizada
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como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e
contábil. O recebimento compreende quatro fases:
•

Entrada de materiais;

•

Conferência

•

quantitativa;

•

Conferência qualitativa;

•

Regularização.
1.1.1 Entrada de Materiais

A recepção dos veículos transportadores representa o início do processo de recebimento
que tem como objetivos:
•

A recepção dos veículos transportadores;

•

A triagem da documentação suporte para o recebimento;

•

Constatação se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, foi autorizada;

•

Constatação se a compra autorizada está no prazo de entrega contratual;

•

Constatação se o número do documento de compra consta na Nota Fiscal;

•

Cadastramento no sistema das informações referentes às compras autorizadas.

As compras não autorizadas ou em desacordo com a programação de entrega devem ser
recusadas, transcrevendo-se os motivos no verso da Nota Fiscal. Outro documento que serve
para as operações de análise de avarias e conferência de volumes é o "Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga", que é emitido quando do recebimento da mercadoria a ser
transportada.
As divergências e irregularidades insanáveis constatadas em relação às condições de
contrato devem motivar a recusa do recebimento, anotando-se no verso da Nota Fiscal as
circunstâncias que motivaram a recusa, bem como nos documentos do transportador. O exame
para constatação das avarias é feito através da análise da disposição das cargas, da observação
das embalagens, quanto a evidências de quebras, umidade, dentre outros danos.
Os materiais que passaram por essa primeira etapa devem ser encaminhados ao
Almoxarifado. Para efeito de descarga do material no Almoxarifado, a recepção é voltada para
a conferência de volumes, confrontando-se a Nota Fiscal com os respectivos registros e
controles de compra.
1.1.2 Conferência Quantitativa

1) a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal
corresponde efetivamente à recebida.
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1.1.3 Conferência Qualitativa
Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina.
A análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento adequado do
material. São utilizados no processo de inspeção: a especificação de compra do material e
alternativas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre outros.
A depender da quantidade, a inspeção pode ser total ou por amostragem, utilizando-se
de conceitos estatísticos. A análise visual tem por finalidade verificar o acabamento do material,
possíveis defeitos, danos à pintura, etc. A análise dimensional tem por objetivo verificar as
dimensões dos materiais, tais como largura, comprimento, altura, espessura, diâmetro. Os
ensaios
específicos para materiais mecânicos e elétricos comprovam a qualidade, a resistência
mecânica, o balanceamento e o desempenho de materiais ou equipamentos.
1.1.4 Regularização
Caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da
conferência qualitativa e quantitativa, respectivamente, por meio do laudo de inspeção técnica
e pela confrontação das quantidades conferidas e faturadas. O processo de Regularização
poderá dar origem a uma das seguintes situações:
•

Liberação de pagamento ao fornecedor;

•

Liberação parcial de pagamento ao fornecedor;

•

Devolução de material ao fornecedor;

•

Reclamação de falta ao fornecedor;

•

Entrada do material no estoque.

Os procedimentos de regularização, visando à confrontação dos dados, objetivando
recontagem e aceite ou não de quantidades remetidas em excesso pelo fornecedor, envolvem
os seguintes documentos:
•

Nota Fiscal;

•

Conhecimento de transporte rodoviário de carga;

•

Documento de contagem efetuada;

•

Relatório técnico da inspeção;

•

Especificação de compra;

•

Catálogos

•

Técnicos;

•

Desenhos.
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O material em excesso ou com defeito será devolvido ao fornecedor, dentro de um prazo
de 10 dias a contar da data do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal de Devolução, emitida
pela empresa compradora.
1.2 Armazenagem
A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem
ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas
que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a
ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais:
✓ Verificação das condições de recebimento do material; Identificação do material;
✓ Guarda na localização adotada;
✓ Informação da localização física de guarda;
✓ Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento; Separação para
distribuição.
✓ Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um Almoxarifado,
de forma que se possam obter as seguintes condições:
✓ Máxima utilização do espaço;
✓ Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos); Pronto acesso
a todos os itens;
✓ Máxima proteção aos itens estocados;
✓ Boa organização;
✓ Satisfação das necessidades dos clientes.
✓ No projeto de um Almoxarifado devem ser verificados os seguintes aspectos:
✓ Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume);
✓ Corredores (facilidades de acesso); Portas de acesso (altura, largura);
✓ Prateleiras e estruturas (altura e peso); Piso (resistência).
Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função de
parâmetros como: fragilidade, combustão, volatilização, oxidação, explosão, intoxicação,
radiação, corrosão, volume, peso, forma.
Os materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o
modo como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se
analisar, em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de
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arranjo físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de
materiais.
Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários à
perfeita identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma simbologia
(codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada material
estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o responsável
por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico dos espaços
disponíveis por área de estocagem.
1.3 Distribuição
A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou
necessidade dos demais departamentos de uma empresa, normalmente, se faz por meio de
requisição específica.
2 LEGISLAÇÃO
A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela Instrução
Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo racionalizar, com minimização
de custos, o uso de material através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa
gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas
atividades. Para tal considera-se material como sendo uma designação genérica de
equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias primas e
outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas
federais, independentemente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou
desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente
aproveitáveis.
3 ALMOXARIFADO CEM
Os espaços destinados à guarda e conservação dos materiais visam atender as normas de
segurança bem como a legislação federal que rege sobre a administração de Almoxarifado de
órgãos públicos, garantindo assim que as instalações estejam adequadas para movimentação
dos materiais, assim sendo, adota procedimentos que visam assegurar o atendimento ideal às
demandas da Universidade.
Tendo como o principal objetivo deste Manual a documentação dos procedimentos
realizados pela Divisão de Almoxarifado, seguem as rotinas detalhadas adotadas atualmente
pelo Almoxarifado da CEM.
3.1 Recebimento e Aceitação
O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente
designado, no caso o Almoxarifado, uma vez que todo o registro de entrada e distribuição de
material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado.
A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material recebido
satisfaz às especificações contratadas.
São considerados documentos hábeis para o recebimento de materiais ou equipamentos:
Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura;
Termo de Cessão, Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta; Guia de
Remessa de Material ou Nota de Transferência;
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Guia de Produção.
Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do material, quantidade,
unidade de medida e valor.
Observando-se que, quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido,
ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado pelo recebimento ou o Almoxarife,
providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega.
3.1.1 Rotina para Recebimento de Materiais
A empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do recebedor
devendo este:
✓ Retirar a Nota de Empenho e conferir com a Nota Fiscal enviada pelo fornecedor.
Receber o material apenas se o valor da Nota Fiscal for igual ou menor do que o valor
total da Nota de Empenho. Atentar-se com relação ao tipo de empenho: Ordinário ou
Global. Quando ordinário, a entrega é feita na sua totalidade, se global, a entrega pode
ser parcial.
✓ O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o recebedor indicar o
local adequado para o material.
✓ O recebedor deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de volumes
entregues de acordo com o recibo do frete. (Como o frete não é “a pagar”, não é deixada
nenhuma via do recibo do frete, sendo viável anotar a transportadora que realizou o
serviço).
✓ No ato do recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas embalagens,
deverá escrever ou carimbar no verso do recibo do frete: Embalagem danificada sujeito
à conferência pelo solicitante e possível indenização.
✓ Depois de acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor deve
escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal: Recebido ...... volumes sujeito à
conferência.
✓ Finalizar o recebimento assinando e carimbando o canhoto da Nota Fiscal.
Muitos materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por meio
de compra, portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos, atentar-se
quanto
✓ Natureza da Operação, muitas vezes caracterizada “Simples Remessa”. Para tanto,
deve-se entrar em contato com o responsável pela aquisição.
O Fluxograma 1 a seguir representa as etapas descritas anteriormente.
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1. Início
2. Almoxarife recebe uma via da Nota de Empenho
3. Almoxarife lança a Nota de Empenho para controle
4. Nota de Empenho arquivada até o Recebimento
5. No recebimento, confere Nota Fiscal com Nota de Empenho

6. Há Divergencia?

7. Se SIM há divergencia
7.1. Entrar em contato com o fornecedor para averiguação
7.2. Recusa recebimento
7.3. FIM

8. Se NÃO há divergência
8.1. Receber o material e conferir embalagem e quantidade
8.2. Finalizar o recebimento assinando o canhoto da Nota Fiscal ou equivalente

8.3. FIM
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Fim
3.1.2 Rotina para Aceitação de Materiais
Finalizado o recebimento do material, o Almoxarife providenciará a conferência do
mesmo conforme descrito abaixo e representado pelo Fluxograma 2:
1. O Almoxarife deve identificar e solicitar ao responsável pelo material ou equipamento
que realize a conferência.
2. Quando o material é caracterizado como sendo de “consumo”, o responsável deve
retirá-lo, mediante assinatura em protocolo específico ou similar. Quando for um bem
considerado “permanente”, sendo necessário identificá-lo junto à Divisão de
Patrimônio, o Almoxarife deve providenciar o formulário denominado “Conferência
Técnica” (Figura 1).
3. Após a devida conferência do material, o Almoxarife deve dar entrada em sistema
informatizado, próprio da UTFPR, do referido bem e encaminhar a Nota Fiscal para
pagamento, quando material de consumo, ou encaminhar o processo de compra para a
Divisão de Patrimônio, quando bem permanente.
4. Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, o
Almoxarife deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o responsável
pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o Almoxarife deve
preencher a “Nota de Simples Remessa / Devolução” e providenciar, em comum acordo
com o fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Esta Nota de
Simples Remessa poderá também ser utilizada para envio de outros materiais.
Figura 1: Conferência Técnica
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3.2 Protocolo e Nota Fiscal
De acordo com o Item 3 da Instrução Normativa Nº. 205 de 08/04/1988, toda entrega de
material adquirido por um órgão público deve ser realizada no Almoxarifado, salvo quando o
mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, qualquer que seja o
local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado.
O primeiro registro de entrada de um material se faz por meio de protocolo, que será
utilizado também para conferência do material e envio da Nota Fiscal para pagamento. Neste
protocolo são preenchidos os dados abaixo:
✓ Data de chegada do material;
✓ Número do empenho ou similar;
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✓ Número da Nota Fiscal ou
✓ similar; Nome do Fornecedor;
✓ Valor da Nota Fiscal ou similar;
✓ Data de emissão da Nota Fiscal ou similar;
✓ Descrição sucinta do material recebido;
✓ Data da conferência e/ou entrega;
✓ Assinatura do conferente;
✓ Data de envio da Nota Fiscal;
✓ Nome do Setor/Departamento que recebeu a Nota
✓ Fiscal; Assinatura do recebedor da Nota Fiscal.
Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e
quantidades adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema informatizado
próprio da UTFPR de acordo com a Nota de Empenho. Após o lançamento, o Almoxarife carimba
a Nota Fiscal dando seu acordo para pagamento e, por fim, envia ao setor competente.
Em alguns casos, o Almoxarife pode constatar algumas divergências da Nota Fiscal com a
Nota de Empenho, sendo assim, será necessário entrar em contato com o fornecedor para
proceder com a correção das irregularidades ora encontradas.
3.3 Aquisições de Materiais para o Estoque
Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos materiais
de consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife efetua o pedido ao constatar que
os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para atender
satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a compra de nova remessa.
16
Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início de ano
com previsão de consumo para 12 (doze) meses. Para tanto, o Almoxarife pesquisa a saída de
materiais durante o período de um ano e requisita a quantidade necessária para atender por
mais um ano, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução Normativa Nº. 205 de
08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto
espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos
ao obsoletismo.
Para a aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento de, no mínimo, três
orçamentos. Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a média e faz a requisição de
compra em sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa aos orçamentos, à Divisão de
Compras
3.4 Requisições de Material
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Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em estoque,
sendo assim, o Almoxarifado possui atualmente mais de 150 itens em seu estoque cuja relação
está disponível para consulta na internet na página da CEM. Estes materiais são entregues
mediante requisição própria assinada por um servidor previamente cadastrado no sistema
informatizado do Almoxarifado.
Para que um servidor possa requisitar um material em estoque é necessária a sua
liberação para uso do sistema, tal liberação se dá por meio do preenchimento do Cartão de . Por
meio desta solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas autorizadas a retirar os
materiais em estoque.
Após o preenchimento e impressão da requisição, o servidor poderá se deslocar até ao
Almoxarifado, onde o Almoxarife entregará os materiais solicitados e fará a baixa da referida
requisição .
3.5 Balanços Mensais do Movimento de Estoque
Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais disponíveis
no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada mês, o Almoxarife
providencia junto ao sistema o relatório “Balancete por Saldo” relatório é encaminhado para o
Departamento Financeiro e Contábil.
Todos os relatórios deverão ser assinados pelo Almoxarife e Contador. Após a conferência
dos relatórios, uma das vias é devolvida ao Almoxarifado para arquivamento, de forma a facilitar
sua consulta quando necessário.
3.6 Inventários e Tomada de Contas do Almoxarifado
Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos por meio
de inventários que poderão ser efetuados semanalmente, mensalmente ou anualmente. Os
inventários consistem na verificação dos materiais existentes de acordo com os relatórios
processados pelo sistema eletrônico do Almoxarifado.
De acordo com o Artigo 88 do Decreto-Lei Nº. 200 de 25/02/1967, os estoques serão
obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a Tomada Anual das Contas dos responsáveis
objetivando verificar se os procedimentos estão de acordo com as disposições legais que a
regulamentam. Portanto, a Tomada de Contas do Almoxarife tem por finalidade:
✓ Relacionar e especificar detalhadamente o material existente em estoque;
✓ Apurar o material em estoque para fins de transferência de responsabilidade;
✓ Analisar os documentos que controlam as atividades de entrada e saída dos materiais;
Avaliar as condições de armazenamento dos materiais estocados;
✓ Avaliar a disposição física dos materiais a fim de verificar a praticidade na sua
movimentação;
✓ Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado como um todo a fim de verificar
se o seu gerenciamento está se procedendo de maneira a satisfazer as necessidades a
que se destina;
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✓ Apurar o material em estoque para fins de encerramento quando da extinção ou
transferência de órgãos e entidades.
✓ A Tomada de Contas do Almoxarifado pode ocorrer:
✓ No final de exercício: elaborado no mês de dezembro de cada ano;
✓ Na passagem de responsabilidade: quando houver mudança de responsável pelo
Almoxarifado;
✓ No encerramento: quando o órgão for extinto ou transferido.
Todos os trabalhos inerentes à Tomada de Contas devem ser efetuados por meio de uma
Comissão específica composta de, no mínimo, três pessoas diferentes das que trabalham no
Almoxarifado.
✓ Compõe o processo de Tomada de Contas do Almoxarifado:
✓ Portaria de nomeação da Comissão;
✓ Relatórios de saldos e movimentações de materiais do estoque; Termo de
Conferência;
✓ Encaminhamentos;
✓ Despacho do Diretor Geral do CEM.
4.3.3.5.4.3 MANUAL DO CONTROLE PATRIMONIAL
IMPORTÂNCIA DO CONTROLE PATRIMONIAL
A importância do controle patrimonial nas instituições, tanto públicas quanto privadas,
dizem respeito principalmente à grande imobilização financeira decorrente da aquisição do
parque instalado e da massa de custos adicionais decorrentes desses bens.
Em 2006 a CEM contabilizou cerca de R$ 93,5 milhões nas contas de bens permanentes,
esse acervo, agregado de cerca de R$ 5 milhões de bens em comodato, são responsáveis por um
grande volume gasto com verbas de outras rubricas como material de consumo e/ou serviços.
O controle dos bens permanentes da CEM é feito de forma descentralizada em cada
Unidade Gestora, de modo a facilitar as operações e ampliar permitir maior autonomia por parte
dessas unidades.
O DSG tem como responsabilidade dar suporte técnico e orientação quanto à execução
do controle patrimonial, e desde 2004 vem realizando várias ações nesse sentido.
A primeira delas foi a realização do inventário geral da CEM, que culminou com a
identificação de diversas situações que precisavam ser tratadas de modo a representar de forma
realista o acervo patrimonial da Universidade.
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A partir disso, várias outras ações foram tomadas, a principal delas foi o desenvolvimento,
juntamente como Centro de Computação, do Sistema Interno de Controle Patrimonial, em
substituição ao sistema ATM, integrando a atividade de controle do patrimônio móvel da CEM
e fornecendo os meios necessários à atuação gerencial da Instituição e dos órgãos de controle
e fiscalização internos externos
O aplicativo, portanto, é uma ferramenta, uma parte integrante do controle patrimonial,
e, de maneira alguma, esgota as funções inerentes a esta atividade. Funções como a
identificação dos bens através da afixação de plaquetas e o inventário anual são fundamentais
para que o controle seja completo e eficaz.
A estrutura básica deste manual segue a estrutura de atividades relativas ao controle
patrimonial, quais sejam: tombamento, transferência, movimentação, baixa e inventário. Em
cada tópico são abordados aspectos conceituais, legislação e procedimentos a serem adotados
em sua execução
LEGISLAÇÃO
.
As operações inerentes ao controle patrimonial estão amparadas na seguinte legislação.
Instrução Normativa número 205/88 da Sedap – que é o principal instrumento que rege
o controle de material, tanto de consumo, quanto permanente, na Administração Pública
Federal. Nela estão descritas as principais atividades a serem desenvolvidas pelos órgãos
componentes da Administração Pública Federal, abordando os temas:
a.

Aquisição

b.

Racionalização

c.

Recebimento e aceitação

. Armazenagem
e.

Requisição e distribuição

f. Carga e descarga
g.

Saneamento de material

h.

Controles

i. Renovação de estoque
j. Movimentação e controle
k.

Inventários físicos

l. Conservação e recuperação
m.

Responsabilidade e indenização

n.

Cessão e alienação.

CONTROLE PATRIMONIAL
O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens móveis,
adquiridos por recursos orçamentários e não orçamentários, que estão à disposição da
Universidade Federal para a realização de suas atividades.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 440

Proposta Policlínica Regional - Posse

Para a eficácia do controle patrimonial é fundamental a atualização constante dos
registros de entrada, atualização, movimentação e saída de bens do acervo patrimonial.
A operação de entrada é realizada através do Tombamento, as alocações internas são
realizadas através da Transferência e da Movimentação, e a operação de saída é realizada
através da Baixa de bens.
Visando preservar a qualidade das informações, todo bem permanente deverá ser
identificado individualmente, estar vinculado a um local específico e sob a responsabilidade de
um servidor.
A verificação dessas informações, bem como da qualidade do serviço realizado pelos
Setores de Patrimônio, é realizada através dos Inventários.
Deve ser controlado todo acervo da Instituição, seja de bens móveis ou imóveis, assim
como todo bem não pertencente ao acervo, mas colocado à sua disposição para consecução dos
objetivos institucionais (bens em comodato).
MATERIAL PERMANENTE
De acordo com o dicionário, patrimônio é “o conjunto de bens, direitos e obrigações
economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou empresa” (Dicionário Houaiss da
Língua portuguesa, p. 2151).
Para efeito deste manual, a referência a patrimônio deve ser entendida como sendo o
conjunto de bens móveis, também denominados, materiais permanentes.
A Instrução Normativa 205/88 da Sedap define material como:
“... designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios,
veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas
atividades das organizações públicas federais, independentemente de qualquer fator, bem
como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens
e resíduos economicamente aproveitáveis”
I - Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
II - Fragilidade – material cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço
ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;
III
- Perecibilidade – material sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se
deteriora ou perde sua característica normal de uso;
IV - Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser
retirado sem prejuízo das características do principal;
V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformação.
Verificadas as condições acima citadas, devem ser analisados, por fim, mais dois
parâmetros que complementam a definição final da classificação:
a.
A relação custo de aquisição/custo de controle do material, como previsto no
item 3.1 da IN N° 142 DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), que determina,
nos casos dos materiais com custo de controle maior que o risco da perda do mesmo, que o
controle desses bens seja feito através do relacionamento do material (relação-carga) e
verificação periódica das quantidades. De um modo geral, o material de pequeno custo que, em
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função de sua finalidade, exige uma quantidade maior de itens, redunda em custo alto de
controle, devendo ser, portanto, classificado como de consumo;
b.
Se o bem está sendo adquirido especificamente para compor o acervo
patrimonial da Instituição. Nestas circunstâncias, este material deve ser classificado sempre
como um bem permanente.
Além disso, é importante frisar que a classificação do bem, para efeito de sua inclusão no
sistema de controle patrimonial, deve ser coerente com a adotada no respectivo processo de
aquisição.
NÚMERO PATRIMONIAL
Todo bem componente do acervo patrimonial deve ser identificado individualmente no
momento do seu tombamento.
Essa identificação consiste na atribuição de um número patrimonial exclusivo e deve
permitir aos agentes do controle patrimonial coletar informações relativas à localização, estado
de conservação, situação desse bem face ao acervo, bem como o responsável por sua guarda e
conservação.
OPERAÇÃO PATRIMONIAL
As operações patrimoniais consistem no registro de entrada, movimentações e saída de
bens do acervo da instituição.
A entrada de material permanente é denominada Tombamento.
Às alterações da localização de bens na instituição denominamos Movimentação, quando
não há troca pela responsabilidade por sua guarda, ou Transferência, quando há a transferência
de posse e guarda para um novo responsável.
A saída do bem do acervo patrimonial é denominada Baixa, é sempre resultado de
processo apropriado que a justifique e deve ser sempre autorizada pelo gestor da Unidade.
É importante salientar que o registro patrimonial tem sua correspondência no balanço
financeiro da instituição, representando recursos imobilizados.
O responsável institucional pelos recursos é sempre o Gestor, daí a importância de sua
anuência e autorização nas operações que impliquem na entrada ou saída de recursos da
Unidade.
TOMBAMENTO
Tombamento é o processo de inclusão (entrada) de um bem permanente no sistema de
controle patrimonial da Universidade e, em alguns casos, no seu balanço contábil. Isso significa
dizer que o bem que entra no acervo da instituição, apresentará igualmente um aporte de
recursos no balanço patrimonial.
Por interferir no balanço patrimonial, essa operação é atribuição exclusiva do responsável
pelo controle patrimonial da Unidade.
O tombamento deve ser realizado sempre no momento em que o bem entra fisicamente
na instituição e envolve desde o lançamento dos bens no Sicpat até a assinatura e arquivamento
dos Termos de Responsabilidade.
A modalidade do tombamento é escolhida conforme a documentação referente ao bem
permanente, que indica a fonte de recursos e a origem física do bem.
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MODALIDADES DE TOMBAMENTO
Aquisição
É a modalidade de tombamento realizada quando o bem é adquirido através de recursos
orçamentários ou extra orçamentários.
Toda aquisição de material através de despesa orçamentária é realizada por empenho.
A nota fiscal terá sempre o nome e CNPJ no campo cliente.
Comodato e Cessão
Comodato e Cessão são denominações dadas ao empréstimo gratuito de um bem
permanente que deve ser restituído após determinado prazo.
O Comodato é o empréstimo realizado entre a CEM e empresas privadas, enquanto a
Cessão é o empréstimo entre a CEM e outros órgãos públicos. Ambos são realizados através de
contrato ou convênio.
Como a posse do bem não pertence à CEM, um bem tombado por comodato não tem seu
valor adicionado ao montante de entradas no acervo patrimonial da CEM.
Quando ocorrer o retorno do bem ao seu proprietário, deverá ser realizada uma baixa por
devolução. Caso o bem seja doado definitivamente à CEM o comodato deverá ser alterado para
Doação.
Doação
A doação significa a transferência da propriedade de bens permanentes para a CEM.
O termo de doação deve ser emitido pela entidade doadora e deve apresentar todos os
elementos identificadores do bem tais como descrição detalhada, valor de aquisição, data de
aquisição ou de entrega do bem à CEM.
Fabricação
Como o próprio nome indica o tombamento por fabricação ocorre quando bem tiver sido
fabricado por alguma unidade da CEM. Pelo fato de a origem dos recursos de um tombamento
por fabricação ser sempre a própria Instituição, não há necessidade de informar o documento
relativo a esta origem.
“A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será realizada à vista de
processo regular, com base na apropriação de custos feita pela unidade produtora ou, na falta
destes, na valoração efetuada por comissão especial, designada para este fim.”
E ainda em seu item 6.4.1, que, “O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual
à soma dos custos estimados para matéria-prima, mão-de-obra, desgaste de equipamentos,
energia consumida na produção, etc.”.
Incorporação
O tombamento por incorporação é feito a partir de um ofício do dirigente da unidade
determinando a operação (este documento, por convenção, equivale ao documento de origem
do bem). Um tombamento por incorporação ocorre quando não é possível identificar a origem
dos recursos de um bem que se encontre pelo menos a dois exercícios (anos) no acervo da
unidade ou órgão.
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Para proceder ao tombamento por incorporação deveremos igualmente observar o
disposto o item 6.4 da IN 205 que determina que na falta de possibilidade de apropriar custos
de bens, deverá ser realizada avaliação por comissão especial que, após análise, arbitrará o valor
de tombamento.
AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS
A afixação da plaqueta deverá ocorrer preferencialmente logo após o processo de
tombamento, sendo executada pelo responsável pelo controle patrimonial na unidade.
A plaqueta utilizada atualmente é confeccionada a partir de uma lâmina de alumínio com
cola de alta resistência na parte posterior, é padronizada para toda a Instituição e identificada
pelo termo INSTITUTO CEM – PATRIMÔNIO, seguido pelo número sequencial crescente de oito
dígitos mais um verificador, além de um código de barras.
Há, porém, outra plaqueta de patrimônio, com desenho diferente, também padronizada
para toda a CEM, mas que era usada nos tombamentos anteriores a 2005, pelo sistema ATM.
Esta plaqueta deverá ser substituída progressivamente pela atual, a critério de cada Unidade.
A plaqueta de patrimônio deve ser afixada em local bem visível – recomenda-se próximo
à marca do bem – e de fácil acesso para uma leitora de código de barras.
Para que haja boa aderência da cola, o local onde a plaqueta será afixada não deve ser
áspero, necessitando estar limpo e seco.
Identificação de bens não plaquetáveis
Em consonância com os princípios da racionalidade e economicidade previstas na
Constituição Federal e no item 3.1.1. da Instrução Normativa 142/83 do Dasp, o controle
patrimonial sobre bens permanentes deve ser compatibilizado com o custo do bem, já que seria
inconcebível gastar mais para guardar ou controlar um bem do que para adquirir outro em seu
lugar.
Tendo em vista estes princípios, o emplaquetamento de bens cujas características físicas
ou funcionais exigem um controle menos individualizado deve ser flexibilizado, sem, contudo,
resultar num controle menos eficaz.
As Instruções Normativas 142/83 Dasp e 205/88 Sedap prevêem que este controle pode
ser realizado através da simples relação do bem (relação-carga) e da assinatura do Termo de
Responsabilidade. Em outras palavras, o controle patrimonial sobre estes bens deve ser feito a
partir de sua quantidade e localização e não da aferição das plaquetas ou etiquetas patrimoniais
neles afixadas.
No sistema de controle patrimonial, o bem continua a ser identificado pelo seu número
patrimonial, e as operações de tombamento, transferência, movimentações e baixa deverão ser
feitos normalmente. Apenas seu controle físico será feito através do seu quantitativo e
localização.
O responsável pelo controle patrimonial da Unidade de Controle deverá avaliar a
necessidade da fixação da plaqueta no bem considerando o exposto acima. Para auxiliar na
identificação, estão relacionadas abaixo algumas condicionantes que podem ser avaliadas na
classificação do bem:
Pela dimensão: bens de pequeno porte que não comportam a fixação da plaqueta.
Exemplo: alguns tipos de câmera fotográfica digital.
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Pela funcionalidade: bem cuja função é conter ou transportar produtos líquidos ou
gasosos, em que a reposição pressupõe a substituição do bem. Exemplos: extintor de incêndio,
botijão de gás.
Pela mobilidade: bens cuja utilização exija constante movimentação e assim torne o
controle por plaqueta muito oneroso. Exemplos: carteira de estudante, cadeiras fixas sem braço.
Pelo valor artístico ou histórico: bens de valor artístico ou histórico imensurável que
possam ser danificados pela pura afixação da plaqueta. Exemplos: quadros ou objetos de arte.
Pela dificuldade de acesso: bens cuja localização (instalação) torne impraticável seu
controle através de plaqueta de patrimônio. Exemplos: antena parabólica, aquecedor solar.
MOVIMENTAÇÃO
O processo de movimentação consiste na saída de um bem de seu local de guarda para
manutenção ou empréstimo, sem a correspondente troca de responsabilidade, sendo emitida a
Nota de Movimentação.
No caso de empréstimo, deverá haver uma data provável de devolução do bem, caso não
ocorra a devolução, caracteriza-se um procedimento de Transferência.
TRANSFERÊNCIAS
A transferência constitui na mudança da responsabilidade pela guarda e conservação de
um bem permanente e ocorre nas seguintes situações:
•Quando há alteração no responsável pelo local onde o bem estar situação.
• Quando o bem é transferido de um local de guarda para outro.
Em função da descentralização e desvinculação de recursos na CEM, quando houver
transferência entre Unidades Gestoras é necessário a confirmação do recebimento pela unidade
de destino para que a transferência se efetive, uma vez que isso representará alteração no seu
balanço patrimonial.
Essa confirmação é denominada “Aceite de Transferência” e é importante para evitar que
transferências sejam feitas de uma unidade para outra sem o expresso conhecimento do
responsável pelo controle da unidade que recebe o bem.
INVENTÁRIO
Inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais
com o saldo físico do acervo patrimonial em cada unidade gestora, o levantamento da situação
dos bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade
dos bens da unidade, bem como o saneamento do acervo.
Tem também a função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio
através dos resultados obtidos no levantamento físico.
De acordo com a Instrução Normativa 205/88 da Sedap, são cinco os tipos de inventários
físicos:
“Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada
unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário
anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas,
transferências);
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Inicial: realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro
dos bens sob sua responsabilidade;
De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma
unidade gestora;
De extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da
unidade gestora;
Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou
por iniciativa do órgão fiscalizador.”
Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito no SISG deverão ser efetuados por
comissão designada pelo Gestor, ressalvados aqueles de prestação de contas, que deverão se
subordinar às normas do Sistema de Controle Interno.
COMISSÃO DE INVENTÁRIO
A comissão inventariante é a comissão que deve executar o inventário físico dos bens
permanentes. Ela deve ser formada por, no mínimo, três servidores do quadro permanente e
não ter em sua formação servidores e/ou funcionários lotados no setor de patrimônio.
As atribuições da Comissão de Inventário são:
a.
A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da unidade de
controle patrimonial;
b.

A avaliação do estado de conservação destes bens;

c.

A classificação dos bens passíveis de disponibilidade;

d.
A identificação dos bens pertencentes a outras unidades acadêmicas ou órgãos
administrativos e que ainda não foram transferidos para sua unidade de controle patrimonial;
e.

A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;

f. A identificação de bens patrimoniados que eventualmente não possam ser localizados;
e
g.
A emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do
processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à
situação geral do patrimônio da unidade de controle e as recomendações para corrigir as
irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se
for o caso.
BENS NÃO INVENTARIADOS
Bens não inventariados são aqueles não localizados durante a realização de inventário,
ou a qualquer momento.
Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, o Dirigente da Unidade
deverá designar Comissão de sindicância cujas atribuições principais são:
• Verificar se há bens que se enquadrem nos termos do item 10.6 da IN 205/88
recomendando sua baixa imediata.
• Apurar as responsabilidades pela irregularidade conforme item 10 da IN 205/88, para os
bens que não se enquadrem no item acima.
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• Elaborar relatório para o dirigente da Unidade Gestora com suas conclusões e
recomendações.
A instrução de sindicâncias bem como de outros processos administrativos está disposta
no “Manual de sindicância investigativa, sindicância punitiva e processo administrativo
disciplinar do servidor público federal” produzido pela Procuradoria Jurídica da CEM.
DESFAZIMENTO
O desfazimento de bens consiste no processo de exclusão de um bem do acervo
patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente e expressamente autorizada pelo
dirigente da unidade gestora.
Após a conclusão do processo de desfazimento deverá ser realizada a baixa dos bens nos
registros patrimoniais.
• Avaliação dos bens por comissão especialmente instituída pelo dirigente da unidade,
cujas atribuições são: Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e
antieconômicos); Avaliar os bens conforme sua classificação; Formar os lotes de bens conforme
sua classificação e características patrimoniais; Instruir os processos de desfazimentos conforme
a classificação dos bens inservíveis.
Em geral, o processo de desfazimento deverá ser composto por:
a.

Portaria de designação da comissão de desfazimento

b.

Relação dos bens para desfazimento.

c.

Laudo de avaliação.

d.

Justificativa do desfazimento.

e.

Contrato, conforme a modalidade de desfazimento.

f. Relação de bens baixados no processo.
Devolução de bens em comodato
A devolução corresponde a uma reversão do tombamento por Comodato e ocorre nos
casos em que o bem deve ser devolvido para a instituição de origem.
Não prescinde de processo formal de desfazimento, mas deve ser documentado através
da cópia do Termo de Comodato do convenente e de ofício de autorização de baixa do dirigente
da unidade.
Erros de tombamento
Configurada a existência de bens tombados indevidamente, o Setor de Patrimônio deverá
comunicar, por escrito, ao dirigente da Unidade Gestora solicitando autorização para proceder
à devida baixa visando preservar a correção do acervo.
A autorização de baixa será dada mediante ofício da Diretoria da Unidade.
MODALIDADES DE DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS
Alienação
Consiste na operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante
venda, permuta ou doação.
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Os bens a serem alienados deverão ter seu valor reavaliado conforme preços atualizados
e praticados no mercado.
O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a outros órgãos que dele
necessitem.
Venda
Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos poderão ser
vendidos mediante concorrência, leilão ou convite.
Permuta
A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as
avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público. Nesse caso, devidamente
justificado pela autoridade competente, o material a ser permutado poderá entrar como parte
do pagamento de outro a ser adquirido, condição que deverá constar do edital de licitação ou
do convite.
Doação
A doação poderá ser efetuada após a avaliação de sua oportunidade e conveniência,
relativamente à escolha de outra forma de alienação.
Material classificado como ocioso poderá ser doado para outro órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante
de qualquer dos demais Poderes da União.
Se o material for classificado como antieconômico, a doação poderá ser realizada para
Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia
mista, instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
O material irrecuperável poderá ser doado para instituições filantrópicas, reconhecidas
de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público.
Inutilização ou abandono
Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado
como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua
inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis,
porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio.
A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital
para pessoas, risco de prejuízo ecológico, ou inconveniente de qualquer natureza, para a
Administração Pública Federal.
O desfazimento por inutilização e abandono deverão ser documentados mediante Termos
de Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de
desfazimento.

Durante o processo de tombamento e distribuição do bem, o usuário deverá solicitar a
geração dos Termos de Responsabilidade.
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Para isso deverá acionar o menu Tombamento, opção Gera Termo de Responsabilidade,
verificar se todos os documentos estão marcados (veja a seta).
Para confirmar a geração dos Termos de Responsabilidade o usuário deve acionar o botão
[Salvar].
Renovação de Termos de Responsabilidade
A renovação é uma operação que agrega todos os bens registrados para um determinado
responsável por guarda em um novo Termo de Responsabilidade.
Esse novo termo substitui todos os documentos anteriores.
A renovação de termos pode ser automática ou por solicitação.
Toda vez que se altera um responsável por local é gerado automaticamente um novo
termo de responsabilidade, transferindo os bens para a guarda do novo servidor designado para
aquele local.
Pode-se solicitar a renovação dos TR’s de um determinado local através do menu
Operacional, opção Renova TR por Local.
Pode-se ainda solicitar a renovação dos TR´s de toda a unidade gestora através do menu
Operacional, opção Renova TR’s Unidade.
Impressão de Termos de Responsabilidade
Após a geração de Termos de Responsabilidade é necessária sua impressão.
Para imprimir os TR’s o operador deve ir ao menu Relatórios, opção Termos de
Responsabilidade e o sistema apresentará a tela de pesquisa de dados abaixo.
Essa tela é formada por três campos.
O primeiro campo apresenta as opções de Termos de Responsabilidade.
• TR’s impressos – que relaciona todos os TR´s impressos na UG
• Tombados – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os relatórios
para impressão de todos os TR’s de tombamento ainda não impressos.
• Transferidos – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os relatórios
para impressão de todos os TR’s de transferência ainda não impressos.
• Resp. / Renovados – Ao selecionar essa opção, o Sicpat gerará automaticamente os
relatórios para impressão de todos os TR’s de Renovação ainda não impressos.
O segundo campo permite pesquisar por um TR’s cujo número é conhecido.
O terceiro campo lista todos os TR’s impressos na Unidade Gestora.
Após escolhido o tipo de TR, o sistema apresentará um relatório correspondente ao
Termo ou Termos de Responsabilidade desejados.
O procedimento de impressão será o mesmo já citado anteriormente.
ALTERAÇÕES CADASTRAIS EM BENS
Para se alterar alguma informação relativa a algum bem deve acionar o menu
Operacional, opção Bens e Informações Complementares.
A tela de pesquisa de dados tem como padrão do primeiro campo a opção Todos os Bens.
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Na segunda parte deve-se escolher o tipo de campo para pesquisa (no exemplo Num. Pat)
e preencher o campo de pesquisa com a informação do bem (no caso o número patrimonial).
Ao acionar o botão [Pesquisar] será mostrado no terceiro campo o bem procurado.
Em seguida deve-se acionar o botão EXIBIR na parte inferior da tela.
Será apresentado então a tela do bem selecionado para que seja realizada a inclusão das
informações complementares para cada bem.
Esse procedimento é realizado para cada bem individualmente.
A qualquer momento após o tombamento de um bem, podem-se alterar as informações
dessa tela.
Dessa

forma, pode-se:

manter atualizadas todas as informações relativas ao bem, como por
exemplo: estado de conservação, descrição (no caso de upgrade de
computadores, por exemplo), informações do seguro, garantia, etc.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE
AGENDAMENTO, RECEPÇÃO DO PRONTO
SOCORRO E INTERNAÇÃO

4.3.4 Proposta de Manual de rotinas administrativas Financeira
4.3.4.1

Manual de Rotinas para Administração Financeira

Todas as rotinas de Administração Financeira estão subordinadas à Diretoria
Administrativa Financeira, e destina-se à gerenciar e responder pelas atividades inerentes aos
Serviços de: Faturamento e Orçamento e Custos, observando normas, rotinas e diretrizes técnicoadministrativas Institucionais para a realização dos trabalhos.
A Administração Financeira está ligada a estratégia da Instituição, utilizando dados da
contabilidade, faturamento, custos e demais setores, para gerir informações requeridas pela Alta
Direção, que possibilitem a tomada de decisão estratégica.
A gestão contábil financeira da Policlínica em relação ao Contrato de Gestão para a
administração da Unidade deverá compreender um conjunto de ações e procedimentos
administrativos que visam maximizar os resultados econômicos e financeiros, contemplando um
conjunto de procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle
das atividades financeiras da instituição. A partir de um detalhado planejamento inicial serão
adotados os procedimentos elencados abaixo, visando a melhor execução de cada um dos itens,
otimizando as ações da gestão financeira como um todo.
Contas a Pagar e a Receber: Processo a ser operado pela área de Finanças que
operacionaliza os pagamentos e recebimentos, para dar suporte ao fluxo de caixa e demais
processos financeiros;
Fluxo de Caixa: Processo que faz a ligação entre as projeções dos recebimentos e
pagamentos e as decisões de aplicação de recursos financeiros;
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Aplicação de Recursos Financeiros: Processo que deverá definir e operar as aplicações
temporárias de sobras de caixa, trabalhando preferencialmente com ativos financeiros de baixo
risco e alta liquidez, também alinhados com o fluxo de caixa para dar confiabilidade aos
compromissos da instituição;
Controle de estoque: É o processo que deverá registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída
de mercadorias e produtos da instituição. A parte física deverá ser realizada pela área
administrativa, enquanto a parte financeira é feita pela área gestão financeira/contábil;
Apuração de resultados: Processo que deverá demonstrar, de maneira clara e
transparente, os resultados, apurando o saldo final de todas as contas, encerrando todas as
contas de receitas e despesas, que irão para a conta de Resultado do Exercício;
Gestão patrimonial: Processo que deverá atualizar os valores monetários do patrimônio,
através da contabilização e depreciação de seus bens imobilizados, a fim de ter um controle
efetivo de todo o empreendimento da empresa. Neste processo está a atividade de balanço
patrimonial, identificação e baixa do ativo imobilizado, balanço das depreciações, e listas de bens
por grupo;
Gestão orçamentária: Este processo deverá ser implantado e terá como finalidade
melhorar a rentabilidade do projeto/contrato de gestão, através de ajuste dos custos e despesas
do mesmo.
Abaixo apresentamos um modelo do Manual de Rotinas para Administração Financeira
que poderia ser aplicado para o Da Policlínica, a se adequar respeitando as devidas
proporcionalidades e características da unidade:
À Gerência Contábil e Financeira compete:
•
•
•
•
•
•
•

Planejar, gerenciar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de finanças, de
forma a estabelecer política de investimentos, através do controle do fluxo monetário
da Unidade Hospitalar.
Gerenciar, acompanhar e responder pelas atividades de pagamentos e recebimentos da
Instituição.
Gerenciar e garantir a preparação e escrituração dos documentos contábeis, de acordo
com o plano de contas estabelecido e em consonância com a legislação contábil, fiscal,
tributária e financeira em vigor.
Gerenciar e acompanhar os processos de cobrança para faturamento, garantindo a
representatividade das tabelas unitárias dos serviços.
Outras atividades correlatas.
A Gerência Contábil e Financeira é exercida, por profissional legalmente habilitado e
capacitado para o exercício da função, com experiência comprovada.
A Gerência Contábil e Financeira é composta por: Serviço de Contas a Pagar / e ou
Receber, Serviço de Finanças, Serviço de Contabilidade
CONTABILIDADE

4.3.4.1.1.1 DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
É a estrutura subordinada à Gerência Contábil e Financeira, responsável pela
administração de todos os lançamentos e conferências dos dados contábeis da Unidade
Hospitalar.
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Ao Serviço de Contabilidade compete:
•
•
•
•
•
•
•

Controlar e conciliar as atividades e dados históricos resultantes das ações inerentes à
área.
Zelar pelo cumprimento das normas contábeis, fiscais e tributárias.
Prestar informações sobre a posição financeira da organização, através de balancetes,
balanços e demonstrações de resultados, realizando a previsão mensal das possíveis
receitas e despesas.
Conferir mediante registro legal, o inventário contábil, o inventário físico e financeiro
dos estoques e bens patrimoniais.
Responder pela preparação e escrituração dos documentos contábeis.
Analisar e apropriar os fatos com documentos pertinentes segundo o plano de contas.
Promover as devidas depreciações do bens da Instituição.
Outras atividades correlatas.

O Serviço de Contabilidade é exercido, exclusivamente, por profissional graduado em
Contabilidade, devidamente habilitado para o exercício da função.
4.3.4.1.1.2 OBJETIVO
Estabelecer as ações e padronizar os procedimentos contábeis, o Plano de Contas, a função
e funcionamento das contas e as demais ações da área contábil a serem adotadas em âmbito do
Instituto CEM.
A escrituração dos atos e fatos administrativos do instituto CEM será feita de acordo com
os procedimentos estabelecidos neste manual, nas formas analítica e sintética, com elaboração
dos livros Diário e Razão, com base no Plano de Contas aprovado pela Diretoria Geral e
estruturado em grupos, subgrupos, contas e subcontas, em ordem cronológica de dia, mês e ano,
à vista dos documentos hábeis (vias originais e legais) e tem a finalidade de:
•
•
•
•
•

Registrar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa
Registrar os atos e fatos de natureza financeira e patrimonial
Emitir relatórios e peças contábeis - Diário, Razão, Balancetes e Demonstrações mensais
e balanços e demonstrações anuais
Demonstrar os resultados econômico-financeiros do Instituto CEM para serem
analisados e interpretados
e. Fornecer os elementos para a elaboração da prestação de contas anual.

4.3.4.1.1.3 PROCEDIMENTOS
Visando à segurança, o controle da documentação e à facilidade de obtenção de
informações, a contabilização dos atos e fatos administrativos será, preferencialmente, feita nas
dependências do Instituto CEM e obrigatoriamente por Contabilista inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade.
O Diretor Administrativo é o responsável pela supervisão e coordenação dos serviços
administrativos, financeiros e contábeis do Instituto CEM e pelo fornecimento de informações
gerenciais ao Diretor Executivo e demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
A Contabilidade é a fase final do controle interno que registra todas as operações
relacionadas com a execução orçamentária da receita e da despesa, outros ingressos e saídas de
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recursos, os créditos a receber e obrigações a pagar, a movimentação de bens patrimoniais e
demais atos e fatos administrativos.
Compete ao Contabilista:
•
•
•

Adotar o sistema contábil informatizado utilizado pelo Instituto CEM, e a legislação
aplicável ao processamento dos dados e relatórios relativos aos registros dos atos e
fatos administrativos do Instituto CEM;
Classificar os documentos contábeis de forma que indiquem os códigos das contas
debitadas e creditadas e outros dados necessários e esclarecedores do registro
efetuado;
Organizar a documentação por ordem cronológica/sequencial de lançamentos.

4.3.4.1.1.4 EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS
As operações econômicas e financeiras do Instituto CEM serão demonstradas após o
encerramento de cada mês, de forma analítica e sintética, mediante a elaboração das seguintes
peças contábeis:
•
•
•
•
•
•

Balancete Analítico de Verificação
Balanço Financeiro
Balanço Patrimonial
Balanço da Receita Orçada x Arrecadada
Balanço da Despesa Fixada x Realizada
Conciliações bancárias acompanhadas dos respectivos extratos bancários

Os demonstrativos contábeis mensais deverão ser disponibilizados às Coordenações até o
dia 20 do mês subsequente ao de referência.
4.3.4.1.1.5 RELATÓRIOS ANUAIS
Por ocasião do encerramento do exercício, serão emitidos, além dos relatórios referentes
ao mês de dezembro, os relatórios que demonstram os saldos acumulados, no exercício, das
contas de resultado e a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro.
São peças componentes das demonstrações contábeis
•
•
•
•
•
•

Balancete Analítico de Verificação - com o movimento do período de 1º de Janeiro a 31
de dezembro do exercício encerrado;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial Comparado;
Demonstração das Variações Patrimoniais;
Conciliações bancárias, acompanhadas dos respectivos extratos bancários;
Análises das contas de Ativo e Passivo (notas explicativas).

O Contabilista deverá encerrar os balanços e apresentar os demonstrativos contábeis
anuais até o dia 30 de abril do ano seguinte ao de referência.
4.3.4.1.1.6 PLANO DE CONTAS
Estrutura – O Plano de Contas é estruturado de forma hierárquica e é padrão do Instituto
CEM, observadas a legislação aplicável e as características específicas do Instituto CEM.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 453

Proposta Policlínica Regional - Posse

Ativo - Compreende todas as contas correspondentes aos bens e direitos do Instituto CEM,
demonstrando a aplicação dos recursos.
•
•

Ativo Financeiro. Compreende a disponibilidade em Caixa e Bancos e os direitos
pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte;
Ativo Permanente. Representa as imobilizações em bens móveis e imóveis, os créditos
e valores diversos de caráter permanente.
Passivo - Corresponde às obrigações, evidenciando a origem dos recursos aplicados.
Patrimônio Social - Representa o Ativo Real Líquido.

Receita - São contas representativas dos recursos auferidos no exercício, a serem
computadas na apuração do resultado do Instituto CEM, desdobradas nas seguintes categorias
econômicas:
•
•

•
•

Receitas Correntes – de natureza contínua, resultantes da arrecadação de serviços e
patrimoniais;
Receitas com Subvenções – assistência governamental geralmente na forma de
contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida ao Instituto
em troca do cumprimento condições relacionadas às atividades operacionais do
contrato assinado pela entidade;
Receitas Financeiras – juros recebidos, descontos obtidos, o lucro na operação de
reporte e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda fixa;
Receitas com Doações – constituem-se em transferência de dinheiro ou outros ativos
para o Instituto, ou um cancelamento de um passivo, sem a necessidade de uma
contrapartida.

Despesa - Compreende as contas representativas dos recursos despendidos no exercício
financeiro, a serem computadas na apuração do resultado do Instituto CEM, subdivididas por
projeto e/ou contrato de gestão executado.
4.3.4.1.1.7 ROTINAS BÁSICAS DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE ESCRITURAÇÃO FISCAL
Ação / Descrição

•
•
•
•

Receber as notas fiscais de produto entrada, emitir notas fiscais de produto saída,
provenientes dos setores da unidade hospitalar quando necessário.
Importar, validar, conciliar e gerar o arquivo para o Sistema SPED Fiscal, efetuando a
apuração do ICMS, repassar o arquivo para envio à RFB, ao Gerente Contábil e
Financeiro.
Apurar PIS/COFINS sobre o faturamento e ICMS, emitir DARE/DARF e repassar ao
Gerente Contábil e Financeiro para pagamento.
Efetuar Backup da Escrituração Fiscal logo após a apuração mensal dos impostos.
Organizar a documentação fiscal em ordem cronológica para proceder à encadernação.

4.3.4.1.1.8 CONCILIAÇÃO CONTÁBIL
Ação / Descrição

•
•

Receber os relatórios de posição de estoque para posterior conciliação.
Receber os relatórios de posição de estoque via Sistema de informática, para posterior
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•
•
•
•
•
•

•

análise e conciliação.
Realizar a importação da movimentação mensal no sistema de informática dos módulos
do Financeiro, Caixa, Estoque e Patrimônio, para posterior conciliação.
Conferir a conciliação dos lotes de importação no sistema de informática dos módulos
do Financeiro, Caixa, Estoque e Patrimônio, e validar os saldos para emissão do balancete.
Realizar a conciliação contábil do Razão com os relatórios dos estoques.
Classificar os documentos conforme o Plano de Contas estabelecido pela Instituição.
Sugerir alterações necessárias no Plano de Contas, seguindo os aspectos legais e as
necessidades da unidade hospitalar.
Gerar o arquivo de provisão da folha de pagamentos no sistema, importação para o
sistema de informática, e validação dos saldos.
Elaborar e emitir demonstrativos mensais (balancetes contábeis), sempre que se
efetivar o fechamento, bem como confeccionar os demonstrativos contábeis anuais da
unidade hospitalar para efeitos prestação de contas, e submetê-lo a avaliação e
validação pelo Gerente Contábil e Financeiro.
Realizar parametrizações nos sistemas informática, quando necessários visando a
correta contabilização quando das importações dos mesmos.

4.3.4.1.1.9 GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS
Ação / Descrição

•
•
•
•
•
•

•
•

Gerar e transmitir a Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF),
Sistema fornecido pela Receita Federal do Brasil, nos prazos estabelecidos pela
Legislação Tributária.
Gerar e transmitir a Declaração de Contribuições do PIS e COFINS (DACON), Sistema
fornecido pela Receita Federal do Brasil, nos prazos estabelecidos pela Legislação
Tributária.
Gerar e transmitir a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), Sistema
fornecido pela Receita Federal do Brasil, nos prazos estabelecidos pela Legislação
Tributária.
Gerar e transmitir a Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF). Sistema fornecido
pela Receita Federal do Brasil nos prazos estabelecidos pela Legislação Tributária.
Receber os dados da folha de pagamento dos colaboradores da unidade hospitalar,
conferir e transmitir o arquivo para pagamento, colhendo a autorização dos
Superintendentes Executivo e Administrativo e Financeiro.
Efetivar o fechamento, gerar e transmitir o Sistema de Fundo de Garantia e Informações
à Previdência (SEFIP) Sistema fornecido pela Caixa Econômica Federal. Com as
informações do FGTS e INSS da folha de pagamento do mês anterior, de acordo com a
legislação trabalhista e previdenciária.
Gerar e transmitir o SPED Fiscal, no sistema fornecido pela pela Receita Federal do Brasil
nos prazos estabelecidos pela Legislação Tributária.
Realizar a análise e importação da entrada de notas fiscais de produtos e serviços no
sistema de informática.

4.3.4.1.1.10 PAGAMENTOS
Ação/ Descrição
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 455

Proposta Policlínica Regional - Posse

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Receber os processos com as Notas Fiscais e demais documentos relativos aos
pagamentos a serem efetuados encaminhados por diversos setores via protocolo e
encaminhá-los ao Gerente Contábil Financeiro.
Receber os processos, conferir e separar os pagamentos, distribuindo-os por Bancos, de
acordo com os saldos nas contas correntes.
Manter controle, e elaborar, caso necessário, a documentação hábil para efetivação de
pagamentos e recebimentos.
Emitir e encaminhar ao Gerente Contábil e Financeiro os cheques/documentos de
pagamentos previstos para o dia.
Conferir os documentos enviados para pagamento, colher autorização e assinatura
(física ou eletrônica), dos Diretores, nos pagamentos contidos nos processos com as
Notas Fiscais e demais guias.
Elaborar mapa demonstrativo de despesas e receitas de forma a produzir diariamente a
previsão de Fluxo de Caixa (Posição de Saldos), lançando os valores efetivados. Efetuar
a baixa na planilha de posição de saldo, os pagamentos realizados que foram debitados
nas contas correntes, efetuando o fechamento e imprimindo-a e apresentar quando
solicitado aos Superintendentes, Executivo e Administrativo e Financeiro.
Efetuar o pagamento, conferir e anexar à documentação hábil correspondente a cada
um dos compromissos pagos.
Formalizar os processos e encaminhá-los aos setores para gestão. Organizar os
documentos pagos em seus respectivos processos.
Alimentar a planilha de Prestação de Contas com as informações dos pagamentos
efetuados para fins de prestação de contas à Secretaria da Saúde e ao Ministério da
Saúde, quando for o caso.

4.3.4.1.1.11 ROTINA BÁSICA DO SERVIÇO DE FINANÇAS
•
•
•
•

Receber repasse de numerários dos diversos setores. Acompanhamento dos
recebimentos do SUS.
Recebimento de Numerários da Campanha de arrecadação. Pagamento via suprimento
de Caixa.
Pagamento de Fornecedores. Alimentação da Posição de Saldos. Fechamento do Caixa
daFinanças .
Análise dos relatórios e extratos bancários, observando os créditos que houve.
Lançamento dos créditos constantes nos extratos na planilha de receita e no sistema de
informática.

4.3.4.1.1.12 ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTOS SUS
Ação/ Descrição

•
•
•
•

Receber a comunicação do faturamento, referente as faturas do SUS.
Emitir a Nota Fiscal, juntando, se solicitado for, os documentos hábeis (certidões,
declarações, etc).
Providenciar a entrega das referidas Notas Fiscais aos respectivos clientes.
(eletronicamente).
Aguardar e acompanhar os créditos do SUS.

4.3.4.1.1.13 PAGAMENTO VIA SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO ROTATIVO)
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Ação/ Descrição

•
•
•
•
•
•
•

Protocolar o repasse de numerário de suprimento de caixa para o comprador
Conferir as Notas e / ou Cupons fiscais de acordo com a solicitação de compras. Analisar
criteriosamente os documentos fiscais, observando o preenchimento correto destes.
Lançar no sistema de informática os valores das Notas Fiscais pagas e também lançar
na REST das Notas fiscais de serviços.
Organizar os documentos no processo de suprimento de caixa.
Quando se verificar que o saldo requer um novo reforço, emitir o extrato do caixa e
conferir os lançamentos com as notas fiscais pagas e anexar ao processo de suprimento.
Encaminhar o processo ao gerente Contábil e Financeiro para análise.
Conferir o processo e solicitar novo reforço de caixa.

4.3.4.1.1.14 PAGAMENTO DE FORNECEDORES (PAGAMENTOS VIA CHEQUE NOMINAL)
Ação/ Descrição

•

Receber as notas e demais documentos relativos a pagamentos previstos. ) Efetivar os
pagamentos e colher as devidas quitações.
Após pagamento, repassar o processo ao Serviço de contas a pagar e receber.

4.3.4.1.1.15 FECHAMENTO DO CAIXA DA FINANÇAS
Ação/ Descrição
•
•

Controlar o saldo do caixa Finanças , efetuar as transferências devidas dos valores ao
caixa central, mantendo um saldo de fundo de caixa para troco.
Receber o repasse efetuado pela Finanças , conferindo os valores transferidos aos caixas
centrais.
FINANCEIRO

4.3.4.1.2.1 DO SERVIÇO DE CONTAS A PAGAR / E OU RECEBER
É a estrutura subordinada à Gerência Contábil e Financeira, responsável pelas atividades
de contas a pagar /e ou receber e pelos respectivos controle e registros legais.
Ao Serviço de Contas a Pagar / e ou Receber compete:
•
•
•
•

Planejar, e controlar as atividades de contas a pagar e a receber de forma a estabelecer
fluxo de caixa.
Verificar, processar e controlar os pagamentos e recebimentos dentro da codificação
estabelecida pelo plano de contas e custos.
Realizar lançamentos no
fluxo de
caixa, bem
como visar ordens de
fornecimento e/ou pagamento.
Outras atividades correlatas.

O Serviço de Contas a Pagar / e ou Receber é exercido por profissional capacitado para o
exercício da função, com experiência comprovada.
4.3.4.1.2.2 DO SERVIÇO DE FINANÇAS
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É a estrutura subordinada à Gerência Contábil e Financeira, responsável pela aplicação dos
recursos financeiros consignados na programação e orçamento.
Ao Serviço de Finanças compete:
•
•
•
•
•

Responder pela efetivação de todos os processos de recebimento e pagamento da
Unidade Hospitalar.
Gerar relatórios diários gerenciais do fluxo de caixa e sobre a posição bancária de
movimento corrente e aplicações financeiras.
Receber numerário e controlar a operação do caixa de Fundo Fixo Rotativo, utilizado
para pagamento de pequenas quantias.
Formalizar os documentos comprobatórios das contas a pagas e recebidas pela
Instituição.
Outras atividades correlatas.

O Serviço de Finanças é exercido por profissional capacitado para o exercício da função,
com experiência comprovada.
4.3.4.1.2.3 OBJETIVO
Padronizar e racionalizar o processamento da despesa em âmbito do Instituto CEM.
4.3.4.1.2.4 PROCEDIMENTOS
As compras e contratações de serviços são realizadas para garantir o suprimento de bens
e de serviços imprescindíveis ao cumprimento dos objetivos do Instituto CEM.
Todas as despesas de compra de material ou de contratação de serviços deverão ser feitas
mediante processo constituído de acordo com o Regulamento de Compras e Contratações
vigente, devendo ser observados os procedimentos legais estabelecidos.
Como os recursos são repassados pelo órgão contratante e também estão sujeitos às crises
econômicas, bem como a problemas referentes a atrasos nos repasses de recursos, a gestão
financeira definiu um plano de contingência que consiste nas seguintes premissas:
•
•
•
•
•

Priorizar o pagamento de obrigações assumidas com seus profissionais/empregados e
com fornecedores de materiais e insumos que impactam diretamente na segurança da
assistência aos pacientes / gerenciamento de riscos;
Suspender obras e reformas de ampliação realizadas com eventuais sobras de recursos
para custeio, bem como aquelas que não impactam negativamente nas metas
contratuais de produção;
Rescindir ou suspender contratos de serviços assessórios;
Negociar com fornecedores e prestadores de serviço sobre o parcelamento de valores
pendentes de pagamento;
Revisar com os prestadores de serviços de suporte à assistência, fluxos e rotinas que
resulte na redução de custos, mantendo a segurança de pacientes e profissionais.

4.3.4.1.2.5 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
O material ou o serviço deverá guardar conformidade com as especificações e as
quantidades contratadas, devendo ser exigido do fornecedor as garantias relativas à compra ou
ao serviço contratado.
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Entre o recebimento do material ou do serviço e o pagamento da despesa deverá ser
observado um intervalo mínimo para o processamento das previdências necessárias ao controle
financeiro.
O pagamento da obrigação somente é autorizado após ser atestado pelo setor
requisitante, que além de conferir o material, deverá verificar os documentos do fornecedor,
como a legalidade da nota fiscal, a incidência e retenção de tributos e encargos.
Só poderão ser pagas despesas dentro do exercício vigente, salvo se o gasto houver sido
registrado contabilmente (emprenhado) para o exercício futuro.
4.3.4.1.2.6 FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos de despesas dar-se-ão através de transferência bancária (TED ou TEV),
diretamente na conta do fornecedor, sendo admitidos eventualmente a emissão de emissão de
cheque nominal, ou pelo Sistema Eletrônico de Pagamentos disponíveis na rede bancária.
Poderá haver o depósito em conta corrente nominal a ele, permanecendo o demonstrativo
de depósito em poder da unidade do Fundação como comprovante do pagamento.
No caso dos pagamentos efetuados via Sistema Eletrônico de Pagamentos, o relatório de
pagamentos efetuados, devidamente conciliado com o extrato bancário, é o comprovante da
quitação da despesa.
4.3.4.1.2.7 ENCARGOS E TRIBUTOS
Para as despesas de prestação de serviço, mediante emissão de Nota Fiscal, deverão ser
observadas as regras de retenção de impostos:
•
•
•
•

IR, PIS, Cofins e CSLL – Lei nº 9.430/96, conjugada com as Instruções Normativas das
Secretaria da Receita Federal nº 480 e 539;
INSS – Instrução Normativa nº 3, da Secretaria de Receita Previdenciária do Ministério
da Previdência Social;
IRPF – Tabela Progressiva;
ISS – Regras definidas por cada município.

Para serviços de profissionais autônomos, deverá haver retenção do Imposto de Renda
(quando ultrapassar o limite de isenção), de INSS e o recolhimento do ISS (conforme regra
definida pelo município sede do prestador do serviço).
Todos os pagamentos que tiverem a incidência de retenção de tributos deverão ser
previamente submetidos ao Setor Contábil para cálculo do Imposto, da retenção do valor devido
e emissão da Guia de Recolhimento correspondente. O Contador responde pelas incoerências e
falta de recolhimento de tributos exigidos por Lei.
Quesitos para a execução da Despesa
•
•
•
•

Disponibilidade Financeira – existência de recursos financeiros para suportá-la
Legitimidade – toda a despesa deve ser prevista em Orçamento do exercício a que se
refere o gasto, com enquadramento perfeito e claro de dispêndio
Legalidade – toda a despesa deve se revestir das formalidades legais e das normas
internas. Verificar principalmente as certidões negativas da Receita Federal do Brasil, do
FGTS e do Município
Competência – a despesa relativa a contratos e serão apropriadas/compromissadas em
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cada exercício financeiro, pela parte a ser nele executada.
4.3.4.1.2.8 FUNDO FIXO
Será autorizada a concessão de suprimento de fundos fixos para funcionários alocados na
sede, sempre a serviço da Fudação, para pagamento de despesas de pronto pagamento.
Os valores concedidos ao funcionário responsável e os seu respectivo substituto, no caso
de eventual afastamento, serão definidos e nomeados por meio de portaria da Direção Geral. O
setor responsável procederá à solicitação da concessão do suprimento de fundo fixo para o
funcionário designado, apresentando posteriormente o documento fiscal que comprove tal
despesa. Este documento deverá ser emitido com o CNPJ e razão social do Instituto CEM para o
contrato de gestão específico.
4.3.4.1.2.9 INDICADORES FINANCEIROS
Mensalmente também serão demonstrados a partir dos indicadores financeiros abaixo
relacionados ao desempenho e evolução mensal financeira do Instituto CEM.
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice de Liquidez Corrente
Índice de Liquidez Imediata
Índice de Participação de Capital de Terceiros
Garantia do Patrimônio Social ao Capital de Terceiros
Composição dos Exigíveis (tipo de obrigação)
Composição dos Exigíveis (por vencimento)
Índice de Gastos Administrativos
Índice de Acumulação de Superávit
CUSTOS

4.3.4.1.3.1 OBJETIVO
Apurar os custos utilizando o sistema de custeio por absorção pleno, ou seja, a extensão
dos insumos utilizados para o custeio dos serviços não fica restrita aos custos de produção; mas
também agrega as despesas operacionais.
No conceito de Gestão Gerencial de Custos as informações na forma de relatórios de custos
serão disseminadas a todos os níveis da organização com o envolvimento e participação das
chefias, coordenações e diretorias, para a avaliação de desempenho do setor e adequação dos
custos de acordo com parâmetros e perfis adequados para o setor; e com o objetivo de que cada
nível hierárquico tenha condições de planejar, controlar e decidir com eficiência e eficácia.
4.3.4.1.3.2 TERMINOLOGIA
•

•

Centros de Custos Produtivos – são aqueles que atendem diretamente ao
paciente desenvolvendo as atividades principais da Instituição. Os Centros de
Custos Produtivos, por serem finalísticos, não tem seus custos rateados, ou
seja, repassados para outros. Pelo contrário eles recebem ou arcam com os
custos dos Centros de Custos Administrativos e Auxiliares;
Centros de Custos não Operacionais - são aqueles que não estão diretamente
relacionados às atividades principais da Policlínica, porém não são rateados, assim como
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•
•

acontece com os Centros de Custos Produtivos;
Centro de Custos Auxiliares - São os Centros de Custos de apoio que produzem bens ou
serviços que auxiliam na assistência ao paciente e terão seus custos rateados as demais
Centros de Custos;
Centros de Custos Administrativos - São os relacionados com as atividades
administrativas e trabalham como suporte para funcionamento completo da Unidade
de Saúde e terão seus custos rateados aos demais Centros de Custos.

4.3.4.1.3.3 APURAÇÃO DOS CUSTOS
Os custos devem ser monitorados mensalmente a fim de se atingir a meta estabelecida
para controle. Anualmente, nas revisões e atualizações do planejamento estratégico a meta de
diminuição de custos deve ser avaliada e ajustada conforme critérios internos e externos.
POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS
LOGOTIPO
UNIDADE
SAÚDE

DA
DE

POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS

Código:
DOS009

POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS
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OBJETIVO
Identificar , analisar , atuar e monitorar os custos de maior impacto na saúde financeira da
INSTITUTO CEM
RESPONSABILIDADE
Elaboração e revisão: Diretor da Qualidade com apoio do Comitê da Qualidade
Aprovação: Diretor Técnico/Diretor Administrativo
CAMPO DE APLICAÇÃO
A política de gestão de custos deve ser do conhecimento dos colaboradores do nível tático
(financeiro) e aprovada pela alta diretoria
DESCRIÇÃO
Promover a eficiência dos processos e a sustentabilidade financeira da INSTITUTO CEM é
requisito fundamental para garantir a oferta de serviço de excelência aos nossos clientes.
Neste contexto , a política da gestão deve garantir :
o modelo de gerenciamento de custos
a análise de custo dos processos
a análise de custo dos procedimentos
o gerenciamento dos contratos
um programa para uso racional de recursos financeiros
a identificação dos riscos associados a administração e estabelecer ações de melhoria
o monitoramento dos indicadores financeiros e de desempenho
os fluxos de faturamento , cobranças e glosas
a adequação dos custos às condições do cliente , inclusive nas cortesias
o mapeamento das fontes de receitas e despesas
parcerias com os fornecedores
SIGLAS
Não aplicável
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
RDC 63 de 2011 – Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde
Curso de Formação de Consultores para Acreditação em Saúde – IBES 2017 http://ibeskih.com/curso/manualona-ead/

Introdução a gestão de custos - MS / OPS –
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/introducao_gestao_custos_saude.pdf

RDC 63 de DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011 que Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de
Funcionamento para os Serviços de Saúde
Elaborado em:
Aprovado em:

Revisado em :

Elaboração e revisão:

Aprovação:

4.3.4.1.4.1 Proposta De Regulamento De Compras E Contratações De Obras E Serviços
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS
CAPÍTULO I –
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º - O presente regulamento aplica-se às compras, contratações de obras e serviços,
inclusive especializados, alienações, e locações destinadas ao regular atendimento das
necessidades institucionais e operacionais realizadas no gerenciamento do CONTRATO DE
GESTÃO na policlínica Regional – Unidade Posse, na cidade de Posse - Goiás, definindo critérios
e condições a serem observadas pelo Instituto CEM.
Parágrafo primeiro – As compras serão centralizadas na Área Administrativa- Financeira,
subordinada à Diretoria Administrativa Financeira.
Parágrafo segundo – Todos os dispêndios feitos pelo Instituto reger-se-ão pelos princípios
da moralidade, boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, isonomia,
publicidade, legalidade, razoabilidade e do julgamento objetivo, além da busca permanente de
qualidade e durabilidade, bem como pela adequação ao interesse público.
Art. 2º - Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este
Regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o
controle e a fiscalização do Contrato firmado com o Instituto.
CAPÍTULO II- DAS COMPRAS
Art. 3º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais
permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir
as necessidades da Policlínica, com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas
atividades.
CAPÍTULO III-DAS OBRAS
Art. 4º - Considera-se obra toda construção, fabricação ou ampliação de área em edifício
ou terreno de posse ou propriedade da Policlínica.
CAPÍTULO IV - DOS SERVIÇOS
Art. 5º - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Policlínica ERNESTINA LOPES JAIME, inclusive reformas ou recuperação de
edifícios.
CAPÍTULO V - DAS LOCAÇÕES
Art. 6º - Considera-se locação o contrato pelo qual uma das partes, mediante
remuneração, se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso de tempo, o uso e gozo de
móvel ou imóvel.
CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS

Seção I - Do Procedimento de Compras e Contratação
Art. 7º - O Departamento de Compras selecionará os participantes do processo de
compras, considerando: idoneidade, menor custo, garantia de manutenção, reposição de peças,
assistência técnica, cumprimento de prazos ao atendimento da solicitação, qualidade e outras
exigências consideradas necessárias para garantir a transparência do processo, previamente
estabelecidas no instrumento convocatório e em
consonância aos princípios estampados no parágrafo 2º do artigo 1º deste regulamento.
Parágrafo Único - Quando necessário será requerido parecer técnico do colaborador da
área.
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Art. 8º - O procedimento de compras e contratações compreende procedimento aberto,
os quais serão amplamente divulgados e publicados no sítio do Instituto Cem, sendo acessíveis
ao público e à participação de diversos fornecedores interessados.
Parágrafo primeiro - O INSTITUTO CEM dará publicidade prévia da compra, contratação e
alienação, por meio de publicação nos seguintes canais de comunicação, no prazo mínimo para
a apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis:
•
•

•
•
•
•

- Sítio do INSTITUTO CEM na internet, para todas as aquisições e contratações, e para
aquelas que forem realizadas por meio de plataforma eletrônica de compras, será
publicado o aviso contendo o endereço eletrônico da plataforma;
- Jornal de grande circulação local e/ou nacional, para valores acima de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) considerado o valor total da contratação/aquisição; III - Diário
Oficial do Estado de Goiás, se necessário.
Art. 9º - O processo de seleção compreenderá a cotação entre os fornecedores, visando
sempre o melhor custo-benefício, e deverá ser feita da seguinte forma:
– Para as aquisições regulamentadas por este procedimento de compras com valores
estimados abaixo do valor monetário de R$ 8.000,00 (oito mil reais) anuais, para
compras e alienações, serão feitas por Cotação de Preço;
- Para as aquisições regulamentadas por este procedimento de compras com valores
estimados abaixo do valor monetário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anuais, para
obras e serviços, serão feitas por Cotação de Preço;
- As aquisições regulamentadas por este procedimento acima do valor monetário de R$
8.000,00 (oito mil reais) anuais, para compras e alienações, e de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) anuais, para obras e serviços, serão realizadas conforme art. 8°.

Parágrafo primeiro – Para as compras realizadas em regime de urgência/emergência, o
procedimento previsto no art. 8° poderá ser dispensado, desde que a situação emergencial se
encontre devidamente comprovada e que esteja prevista nas hipóteses descritas no § 3° do art.
10º do presente Regulamento.
Parágrafo segundo – Os casos previstos nos incisos do caput deverão ter o seu resultado
publicado no site do INSTITUTO CEM, contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total.
Art. 10º - O procedimento de compras e contratações terá início com a publicação do edital
conforme as regras elencadas no parágrafo primeiro do artigo 8º deste regulamento e deverá
conter todas as informações pertinentes para a aquisição de produto ou contratação de serviço.
Parágrafo primeiro – O Procedimento aberto de Contratação de Serviços e Compras
somente poderá ser dispensado nos seguintes casos:
•

•

contratação/aquisição com fornecedor exclusivo, devendo observar os seguintes
critérios: comprovar a inviabilidade de competição, justificar a necessidade da
contratação, bem como apresentar documento que comprove a exclusividade ou
notória especialização; justificativa do preço, mediante juntada de notas fiscais ou
documentos equivalentes que demonstrem a adequação do preço da contratação
pretendida, e ainda que, não poderá haver preferência de marca, a fim de não macular
o princípio da impessoalidade;
contratação/aquisição de urgência/emergência, devendo observar os seguintes
critérios: devem ser precedidos de justificativa prévia que demonstre cabalmente as
emergências, bem como a cotação de preços, mediante instrução de orçamentos e
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ainda limitar-se aos prazos e quantitativos necessários à realização dos procedimentos
abertos;
Parágrafo segundo – Os casos previstos no parágrafo anterior deverão ter o seu resultado
publicado no site do INSTITUTO CEM, contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total.
Parágrafo terceiro – Considera-se de urgência a contratação:
•

do fornecimento de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de
utilização onde não houve a possibilidade de previsão e planejamento com
antecedência;
da prestação de serviços cuja descontinuidade possa interferir na atividade-fim, de
modo a colocar em risco a vida de terceiros, não caracterizando falta de planejamento.

•

Art. 11º - Considera-se como menor custo aquele que resulta da verificação e comparação
do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de termos
monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas, envolvendo, entre outros,
os seguintes aspectos:
a) Custos de transporte seguro até o local da entrega; II - Forma de pagamento;
b) Prazo de entrega;
c) Facilidade/agilidade de entrega na Unidade;
d) Credibilidade mercadológica da empresa proponente; VI - Disponibilidade de serviços;
e)

Quantidade e qualidade do produto; VIII- Assistência técnica;

f)

Garantia dos produtos;

g) Regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias.
Art. 12º - A melhor oferta será apurada mediante procedimento previsto no art. 7º deste
Regulamento, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas nos art. 9º e 10º.
Art. 13º - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o
procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na
negociação.
Parágrafo primeiro – Os instrumentos contratuais são obrigatórios, salvo quando se tratar
de bens ou serviços para entrega ou execução imediata, caso em que poderão ser substituídos
pelas autorizações de fornecimento ou outros documentos equivalentes;
Parágrafo segundo – Os contratos serão escritos e suas cláusulas indicarão
necessariamente o seu objeto, com a especificação das compras, contratações de serviços
diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, e obras, preço ajustado, fonte
de recursos no qual se suportará a despesa, prazo de execução, prazo de validade e/ou de
vigência do produto e/ou serviço, garantias e penalidades, além de outras condições previamente
estabelecidas nos instrumentos convocatórios;
Art.14º - Ao final do procedimento público de contratação ou aquisição de serviços ou
produtos, será publicado resultado final (contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total) declarando vencedora a empresa que apresentou a proposta
mais vantajosa
Seção II- Das Solicitações
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Art. 15º - A área solicita ao setor de suprimentos que fará a avalição da necessidade do
pedido. Depois consolida, através da Solicitação de Compras de Materiais e Serviços e encaminha
a Diretoria para aprovação ou reprovação e em seguida será enviada ao Departamento de
Compras.
Parágrafo primeiro - Assim que houver seleção será enviado para a Diretoria
Administrativa Financeira para aprovação, e o Setor de Compras emite o pedido de compras ao
fornecedor autorizando a emissão da Nota Fiscal.
Parágrafo segundo – O pagamento somente poderá ser efetuado mediante entrega do
respectivo documento fiscal competente, nota fiscal ou RPA (recibo de pagamento de autônomo),
os quais deverão obrigatoriamente conter o número do Contrato de
Gestão a que se refere, sendo que para as notas fiscais tal informação deverá constar no
campo “informações adicionais”.
Art. 16º - Todas as solicitações de fornecimento de bens, contratação de serviços ou obras
deve seguir o disposto nesta Seção.
Art. 17º - A descrição do objeto contemplará especificações técnicas detalhadas e precisas,
sendo a fidelidade da descrição fator preponderante para a cabal realização da despesa dentro
dos parâmetros morais e legais.
Parágrafo primeiro - É vedada a indicação de marca ou modelo de determinado fabricante;
exceto quando se utilizar a marca como paradigma de qualidade da compra ou quando se tratar
da identificação de um equipamento, cuja manutenção ou peças de reposição constituam o
objeto da despesa pretendida.
Parágrafo segundo - Quando se tratar de serviço de manutenção de equipamento com
reposição de peças, um mesmo processo abrigará as duas despesas: serviço de manutenção e
aquisição de peças de reposição.
Parágrafo terceiro - Os pedidos de natureza complexa ou específica devem ser elaborados
ou, pelo menos, supervisionados por profissional competente.
Art. 18º - O Pedido de Compra corresponde a garantia formal efetuado com o fornecedor.
Ao encerrar o procedimento de compras, devem-se representar fielmente todas as condições em
que foi realizada a negociação.
Parágrafo Único. O pedido de compra deverá ser assinado e carimbado pelos seguintes
gestores da unidade:
•
•

Responsável pela compra;
Diretoria Administrativa e Financeira.
Seção III – Da Instrução dos Processos Administrativos

Art. 19º - Todo processo administrativo de compras ou de contratação de serviços ou obras
conterá o Pedido de Solicitação de Compra ou Serviço, bem como seus anexos, sendo que o êxito
do processo depende das circunstâncias e termos em que foram realizados os procedimentos de
descrição, condições de entrega e estimativa de preço do objeto a ser adquirido:
Parágrafo primeiro – Entende-se por Solicitação de Compra ou Serviço o documento,
emitido pelo Setor de Suprimentos da Unidade Solicitante, contemplando a justificativa da
aquisição, a especificação do material ou serviço, encaminhado pelo setor solicitante, para
autorização da autuação (abertura) do processo de compra.
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Parágrafo segundo – Entende-se por processo de compras ou serviços o conjunto de
procedimentos, devidamente documentados e circunstanciados por meio de despacho escrito,
assinado e datado por agente designado, em obediência estrita à legislação específica e aos
Princípios da Administração Pública, organizado em ordem cronológica, com numeração
crescente.
Art. 20º - Realiza-se a Avaliação Técnica de Especialistas da conformidade da solicitação e,
somente após, é definida a forma de aquisição, de acordo com as características, que poderá ser:
I - Por Cotação de preços, nos termos do art. 9º; II - Na forma do art. 8º deste Regulamento.
Art. 21º - Depois de autorizado a abertura do processo, é encaminhado ao Departamento
de Compras que abre, instrui e o encaminha para o Diretor Administrativo Financeiro autorizar a
tramitação e aquisição.
Seção IV - Da Qualificação
Art. 22º - Para que determinado concorrente seja qualificado como possível fornecedor
será necessária a apresentação de documentos legais e diplomas técnicos abaixo relacionados,
que deverão ser encaminhados por meio dos Correios ou entregues em local determinado pelo
Instituto Cem, dentro do prazo de validade:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
Inscrição Estadual;
Contrato ou Estatuto Social, com as alterações;
Autorização de Funcionamento Municipal;
Comprovante de Contribuintes Municipal- CCM;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) do Estado de Goiás;
VIII. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão
Negativa de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
IX. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica
Federal;
X. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
Federal n' 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do
Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e
Tribunais Regionais do Trabalho).
Seção V - Das Fases
Art. 23º - Os processos de compra seguirão os seguintes trâmites:
I- Fase de abertura, que compreende:
a) O Setor de Suprimentos da Unidade encaminha a Solicitação de Compras de Materiais
ou Serviços, com as devidas justificativas, especificações e quantidades, à Diretoria
Geral para análise e aprovação, em seguida os autos são
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a. enviados ao Setor de Compras que inicia o processo, disparando o
documento de Solicitação de Orçamento aos fornecedores, recebendo
as propostas e elaborando a planilha orçamentária contendo o nome,
quantidades e valores dos fornecedores, para fins de elaboração do
preço de referência;
b) Publicação prévia nos termos do parágrafo primeiro do artigo 8º deste regulamento;
c) Julgamento das propostas pelo Setor de Compras que elaborará mapa de apuração,
através de planilha contendo o nome, quantidades e valores das propostas
encaminhadas pelos fornecedores;
d) A Diretoria Administrativa Financeira realiza a aprovação final;
e) O Setor de Compras envia o Pedido de Compras aos fornecedores contendo a
quantidade de produtos ou serviços a serem adquiridos, bem como prazo de entrega
e forma de pagamento. Uma cópia do Pedido de Compras é expedida ao Setor de
Suprimentos para conferência;
f) O Setor de Suprimentos será o responsável pelo recebimento de produtos, insumos e
materiais, conforme o que fora especificado no Pedido de Compras, após a Nota Fiscal
será encaminhada ao Setor de Patrimônio para ser atestada e despachada ao
Financeiro;
g) As Notas Fiscais de serviços serão expedidas à Gestão de Contratos, responsável pelo
acompanhamento da execução do serviço, sendo atestada após conferência e
encaminhada ao Financeiro;
h) Os documentos fiscais de aquisição de equipamentos ou bens permanentes serão
expedidos ao Núcleo de Manutenção e Patrimônio, conforme Artigo 26º.
II- Fase específica, que consiste:
i)

Os processos que necessitarem de parecer jurídico serão encaminhados, antes do
fechamento para Assessoria Jurídica, para instrução e manifestação antes do seu
fechamento, adequando-os à legislação;
j) na análise e emissão de parecer de conformidade da Avaliação Técnica de
Especialistas;
k) no encaminhamento, pelo Setor de Compras, para adoção dos procedimentos de
compra previstos nos artigos 7º ao 14º deste regulamento;
l) na conferência, pelo Almoxarifado, do material com a Solicitação, incluindo o
recebimento formal do material e a nota fiscal do fornecedor, atestando a entrega ou
a prestação dos serviços;
m) no encaminhamento, pelo Instituto CEM, dos documentos contábeis a Contabilidade,
para registros e arquivamento.
Seção VI - Do Recebimento e Atestado de Execução
Art. 24º - O Setor de Suprimentos será o responsável pelo recebimento de todos os
materiais de uso e consumo, insumo médico-hospitalar e de laboratório, necessários ao bom
andamento das operações da Policlínica, e também pela validação dos pedidos entregues,
consoante às especificações dos pedidos e ainda pelo encaminhamento imediato da Nota Fiscal
original ao Setor de Compras para encerramento do processo.
Art. 25º - A Gestão de Contratos será a responsável para recepcionar e validar as Notas
Fiscais de Serviços.
INSTITUTO CEM
- P á g i n a | 468

Proposta Policlínica Regional - Posse

Parágrafo Único - No caso de materiais a recepção será feita pelo Setor de Suprimentos.
Art. 26º - O Núcleo de Manutenção e Patrimônio será o responsável pelo recebimento e
validação das aquisições de máquinas e equipamentos e dos bens móveis.
Art. 27º - No ato do recebimento, será observado se o material confere com as
especificações formalizadas no processo de compras, momento em que será atestado o
recebimento pelo almoxarife junto ao laudo de profissional competente, quando necessário.
Art. 28º - Os equipamentos ou materiais permanentes devem ser tombados pela
Coordenação de Material e Patrimônio.
Parágrafo Único – Os bens móveis e imóveis adquiridos pela organização social, utilizandose de recursos provenientes da celebração de contrato de gestão, destinar- se-ão,
exclusivamente, à sua execução, devendo a respectiva titularidade ser transferida de imediato ao
Estado.
Art. 29º - Os equipamentos que dependem de instalação por parte do fornecedor, serão
entregues ao Núcleo de Manutenção e Patrimônio, para guarda e acompanhamento até a sua
instalação definitiva.
Parágrafo Único - Depois de instalado e em perfeito funcionamento, o Núcleo de
Manutenção e Patrimônio encaminhará a Nota Fiscal, lançará o item adquirido no Sistema e a
encaminhará ao Setor de Patrimônio para atesto e posteriormente ao Financeiro para
pagamento.
Art. 30º - Nenhum material pode ser recebido pelo interessado sem que antes tenha sido
entregue no Núcleo de Manutenção e Controle Patrimonial.
Parágrafo Único - O descumprimento deste procedimento implica em responsabilidade
por parte de quem recebeuo material pelo seu ressarcimento, caso este não seja localizado para
tombamento.
Art. 31º - O recebimento definitivo do equipamento pelo Núcleo de Manutenção e
Controle Patrimonial dar-se-á mediante exame a ser procedido pelo técnico designado,
devidamente circunstanciado e apenso ao processo de compra.
CAPÍTULO VII • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32º - É vedado ao Instituto CEM manter qualquer tipo de relacionamento comercial
ou profissional (contratar serviços, fazer aquisições, contratar funcionários e outros) com pessoas
físicas e jurídicas que se
relacionem com dirigentes que detenham poder decisório, bem como com aquelas
estampadas no inciso I do artigo 8º C da Lei Estadual nº 15.503/2005.
Art. 33º - Os bens móveis e imóveis, adquiridos pela Organização Social, com a utilização
de recursos públicos, serão destinados exclusivamente à execução do respectivo Contrato de
Gestão.
Art. 34º • Os bens públicos imóveis são inalienáveis.
Art. 35º – Os bens móveis públicos permitidos poderão ser alienados ou substituídos por
outros de igual ou maior valor, desde que tenha sido providenciada respectiva avaliação, ficando
condicionada à integração de novos bens ao Patrimônio Público.
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Parágrafo Único. É necessária a anuência do Poder Público para alienação de bens móveis
e obrigatoriedade de investimento dos recursos advindos de tais alienações no desenvolvimento
do respectivo contrato de gestão.
Art. 36º - Todos os documentos fiscais, resultantes das aquisições e contratações
realizadas pelo Instituto CEM deverão apresentar o número do respectivo Contrato de Gestão.
Art. 37º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento de
Compras deverão ser resolvidos pela Diretoria Geral ou por outro colaborador delegado
diretamente para o fim, com base nos princípios elencados no parágrafo segundo do artigo 1º
deste regulamento.
Art. 38º - Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão revistos e atualizados
pela Diretoria Geral ou por outro colaborar delegado diretamente para o fim, se e quando
necessário, obedecendo o estabelecido no Art. 2°, da Lei Estadual n°. 18.843/2015, para sua
efetiva aprovação junto a Controladoria Geral do Estado - CGE;
Art. 39º - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
4.3.4.1.4.2 NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gerência de Administração e Finanças
É a estrutura subordinada à Diretoria Administrativa, destinada à gerir e responder pelas
atividades inerentes aos Serviços de Faturamento e Serviço de Orçamento e Custos, observando
normas, rotinas e diretrizes técnico- administrativas para a realização dos trabalhos.
Está ligada a estratégia da Instituição, utilizando dados da contabilidade, faturamento,
custos e demais setores, para gerir informações requeridas pela Alta Direção, que possibilitem a
tomada de decisão estratégica.
A Gerência de Administração e Finanças é exercida exclusivamente, por profissional
graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia, de preferência com
título de especialização em Administração Hospitalar
À Gerência de Administração e Finanças compete:

•
•
•
•
•
•
•
•

promover, coordenar e supervisionar as atividades de apropriação, orçamento e custos.
supervisionar os estudos econômicos e de mercado de interesse da Instituição.
acompanhar a tendência econômico-financeira da Instituição a curto, médio e longo
prazo, objetivando manter um equilíbrio entre os recursos e aplicações.
coordenar a elaboração orçamentária da Instituição.
Acompanhar os processos de faturamento, repasse médico, processos administrativos,
credenciamentos e glosas geridos pelo faturamento.
controlar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade.
promover cobranças em âmbito administrativo, buscando equilíbrio financeiro nos
recebimentos da instituição e liquidez necessária para cumprimentos das obrigações
institucionais.
fazer intermediações com a Secretaria Estadual da Saúde, nos interesses da Instituição,
e concomitantemente supervisionar, coordenar a elaboração e formalização dos
documentos necessários à geração de processos de cobranças do INSTITUTO CEM.
Outras atividades correlatas.
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4.3.4.1.4.3 Proposta De Regulamento De Compras E Contratações De Obras E Serviços
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS
CAPÍTULO I –
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O presente regulamento aplica-se às compras, contratações de obras e serviços,
inclusive especializados, alienações, e locações destinadas ao regular atendimento das
necessidades institucionais e operacionais realizadas no gerenciamento do CONTRATO DE
GESTÃO na policlínica Regional – Unidade Posse, na cidade de Posse - Goiás, definindo critérios
e condições a serem observadas pelo Instituto CEM.
Parágrafo primeiro – As compras serão centralizadas na Área Administrativa- Financeira,
subordinada à Diretoria Administrativa Financeira.
Parágrafo segundo – Todos os dispêndios feitos pelo Instituto reger-se-ão pelos princípios
da moralidade, boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, isonomia,
publicidade, legalidade, razoabilidade e do julgamento objetivo, além da busca permanente de
qualidade e durabilidade, bem como pela adequação ao interesse público.
Art. 2º - Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este
Regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o
controle e a fiscalização do Contrato firmado com o Instituto.
CAPÍTULO II- DAS COMPRAS
Art. 3º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais
permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir
as necessidades da Policlínica, com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas
atividades.
CAPÍTULO III-DAS OBRAS
Art. 4º - Considera-se obra toda construção, fabricação ou ampliação de área em edifício
ou terreno de posse ou propriedade da Policlínica.
CAPÍTULO IV - DOS SERVIÇOS
Art. 5º - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Policlínica ERNESTINA LOPES JAIME, inclusive reformas ou recuperação de
edifícios.
CAPÍTULO V - DAS LOCAÇÕES
Art. 6º - Considera-se locação o contrato pelo qual uma das partes, mediante
remuneração, se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso de tempo, o uso e gozo de
móvel ou imóvel.
CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS

Seção I - Do Procedimento de Compras e Contratação
Art. 7º - O Departamento de Compras selecionará os participantes do processo de
compras, considerando: idoneidade, menor custo, garantia de manutenção, reposição de peças,
assistência técnica, cumprimento de prazos ao atendimento da solicitação, qualidade e outras
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exigências consideradas necessárias para garantir a transparência do processo, previamente
estabelecidas no instrumento convocatório e em
consonância aos princípios estampados no parágrafo 2º do artigo 1º deste regulamento.
Parágrafo Único - Quando necessário será requerido parecer técnico do colaborador da
área.
Art. 8º - O procedimento de compras e contratações compreende procedimento aberto,
os quais serão amplamente divulgados e publicados no sítio do Instituto Cem, sendo acessíveis
ao público e à participação de diversos fornecedores interessados.
Parágrafo primeiro - O INSTITUTO CEM dará publicidade prévia da compra, contratação e
alienação, por meio de publicação nos seguintes canais de comunicação, no prazo mínimo para
a apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis:
•
•

•
•
•
•

- Sítio do INSTITUTO CEM na internet, para todas as aquisições e contratações, e para
aquelas que forem realizadas por meio de plataforma eletrônica de compras, será
publicado o aviso contendo o endereço eletrônico da plataforma;
- Jornal de grande circulação local e/ou nacional, para valores acima de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) considerado o valor total da contratação/aquisição; III - Diário
Oficial do Estado de Goiás, se necessário.
Art. 9º - O processo de seleção compreenderá a cotação entre os fornecedores, visando
sempre o melhor custo-benefício, e deverá ser feita da seguinte forma:
– Para as aquisições regulamentadas por este procedimento de compras com valores
estimados abaixo do valor monetário de R$ 8.000,00 (oito mil reais) anuais, para
compras e alienações, serão feitas por Cotação de Preço;
- Para as aquisições regulamentadas por este procedimento de compras com valores
estimados abaixo do valor monetário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anuais, para
obras e serviços, serão feitas por Cotação de Preço;
- As aquisições regulamentadas por este procedimento acima do valor monetário de R$
8.000,00 (oito mil reais) anuais, para compras e alienações, e de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) anuais, para obras e serviços, serão realizadas conforme art. 8°.

Parágrafo primeiro – Para as compras realizadas em regime de urgência/emergência, o
procedimento previsto no art. 8° poderá ser dispensado, desde que a situação emergencial se
encontre devidamente comprovada e que esteja prevista nas hipóteses descritas no § 3° do art.
10º do presente Regulamento.
Parágrafo segundo – Os casos previstos nos incisos do caput deverão ter o seu resultado
publicado no site do INSTITUTO CEM, contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total.
Art. 10º - O procedimento de compras e contratações terá início com a publicação do edital
conforme as regras elencadas no parágrafo primeiro do artigo 8º deste regulamento e deverá
conter todas as informações pertinentes para a aquisição de produto ou contratação de serviço.
Parágrafo primeiro – O Procedimento aberto de Contratação de Serviços e Compras
somente poderá ser dispensado nos seguintes casos:
•

contratação/aquisição com fornecedor exclusivo, devendo observar os seguintes
critérios: comprovar a inviabilidade de competição, justificar a necessidade da
contratação, bem como apresentar documento que comprove a exclusividade ou
notória especialização; justificativa do preço, mediante juntada de notas fiscais ou
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documentos equivalentes que demonstrem a adequação do preço da contratação
pretendida, e ainda que, não poderá haver preferência de marca, a fim de não macular
o princípio da impessoalidade;
contratação/aquisição de urgência/emergência, devendo observar os seguintes
critérios: devem ser precedidos de justificativa prévia que demonstre cabalmente as
emergências, bem como a cotação de preços, mediante instrução de orçamentos e
ainda limitar-se aos prazos e quantitativos necessários à realização dos procedimentos
abertos;

•

Parágrafo segundo – Os casos previstos no parágrafo anterior deverão ter o seu resultado
publicado no site do INSTITUTO CEM, contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total.
Parágrafo terceiro – Considera-se de urgência a contratação:
•

do fornecimento de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de
utilização onde não houve a possibilidade de previsão e planejamento com
antecedência;
da prestação de serviços cuja descontinuidade possa interferir na atividade-fim, de
modo a colocar em risco a vida de terceiros, não caracterizando falta de planejamento.

•

Art. 11º - Considera-se como menor custo aquele que resulta da verificação e comparação
do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de termos
monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas, envolvendo, entre outros,
os seguintes aspectos:
h) Custos de transporte seguro até o local da entrega; II - Forma de pagamento;
i)

Prazo de entrega;

j)

Facilidade/agilidade de entrega na Unidade;

k) Credibilidade mercadológica da empresa proponente; VI - Disponibilidade de serviços;
l)

Quantidade e qualidade do produto; VIII- Assistência técnica;

m) Garantia dos produtos;
n) Regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias.
Art. 12º - A melhor oferta será apurada mediante procedimento previsto no art. 7º deste
Regulamento, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas nos art. 9º e 10º.
Art. 13º - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o
procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na
negociação.
Parágrafo primeiro – Os instrumentos contratuais são obrigatórios, salvo quando se tratar
de bens ou serviços para entrega ou execução imediata, caso em que poderão ser substituídos
pelas autorizações de fornecimento ou outros documentos equivalentes;
Parágrafo segundo – Os contratos serão escritos e suas cláusulas indicarão
necessariamente o seu objeto, com a especificação das compras, contratações de serviços
diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, e obras, preço ajustado, fonte
de recursos no qual se suportará a despesa, prazo de execução, prazo de validade e/ou de
vigência do produto e/ou serviço, garantias e penalidades, além de outras condições previamente
estabelecidas nos instrumentos convocatórios;
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Art.14º - Ao final do procedimento público de contratação ou aquisição de serviços ou
produtos, será publicado resultado final (contendo, no mínimo o nome do fornecedor, objeto,
vigência e valores mensal e total) declarando vencedora a empresa que apresentou a proposta
mais vantajosa
Seção II- Das Solicitações
Art. 15º - A área solicita ao setor de suprimentos que fará a avalição da necessidade do
pedido. Depois consolida, através da Solicitação de Compras de Materiais e Serviços e encaminha
a Diretoria para aprovação ou reprovação e em seguida será enviada ao Departamento de
Compras.
Parágrafo primeiro - Assim que houver seleção será enviado para a Diretoria
Administrativa Financeira para aprovação, e o Setor de Compras emite o pedido de compras ao
fornecedor autorizando a emissão da Nota Fiscal.
Parágrafo segundo – O pagamento somente poderá ser efetuado mediante entrega do
respectivo documento fiscal competente, nota fiscal ou RPA (recibo de pagamento de autônomo),
os quais deverão obrigatoriamente conter o número do Contrato de
Gestão a que se refere, sendo que para as notas fiscais tal informação deverá constar no
campo “informações adicionais”.
Art. 16º - Todas as solicitações de fornecimento de bens, contratação de serviços ou obras
deve seguir o disposto nesta Seção.
Art. 17º - A descrição do objeto contemplará especificações técnicas detalhadas e precisas,
sendo a fidelidade da descrição fator preponderante para a cabal realização da despesa dentro
dos parâmetros morais e legais.
Parágrafo primeiro - É vedada a indicação de marca ou modelo de determinado fabricante;
exceto quando se utilizar a marca como paradigma de qualidade da compra ou quando se tratar
da identificação de um equipamento, cuja manutenção ou peças de reposição constituam o
objeto da despesa pretendida.
Parágrafo segundo - Quando se tratar de serviço de manutenção de equipamento com
reposição de peças, um mesmo processo abrigará as duas despesas: serviço de manutenção e
aquisição de peças de reposição.
Parágrafo terceiro - Os pedidos de natureza complexa ou específica devem ser elaborados
ou, pelo menos, supervisionados por profissional competente.
Art. 18º - O Pedido de Compra corresponde a garantia formal efetuado com o fornecedor.
Ao encerrar o procedimento de compras, devem-se representar fielmente todas as condições em
que foi realizada a negociação.
Parágrafo Único. O pedido de compra deverá ser assinado e carimbado pelos seguintes
gestores da unidade:
•
•

Responsável pela compra;
Diretoria Administrativa e Financeira.
Seção III – Da Instrução dos Processos Administrativos

Art. 19º - Todo processo administrativo de compras ou de contratação de serviços ou obras
conterá o Pedido de Solicitação de Compra ou Serviço, bem como seus anexos, sendo que o êxito
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do processo depende das circunstâncias e termos em que foram realizados os procedimentos de
descrição, condições de entrega e estimativa de preço do objeto a ser adquirido:
Parágrafo primeiro – Entende-se por Solicitação de Compra ou Serviço o documento,
emitido pelo Setor de Suprimentos da Unidade Solicitante, contemplando a justificativa da
aquisição, a especificação do material ou serviço, encaminhado pelo setor solicitante, para
autorização da autuação (abertura) do processo de compra.
Parágrafo segundo – Entende-se por processo de compras ou serviços o conjunto de
procedimentos, devidamente documentados e circunstanciados por meio de despacho escrito,
assinado e datado por agente designado, em obediência estrita à legislação específica e aos
Princípios da Administração Pública, organizado em ordem cronológica, com numeração
crescente.
Art. 20º - Realiza-se a Avaliação Técnica de Especialistas da conformidade da solicitação e,
somente após, é definida a forma de aquisição, de acordo com as características, que poderá ser:
I - Por Cotação de preços, nos termos do art. 9º; II - Na forma do art. 8º deste Regulamento.
Art. 21º - Depois de autorizado a abertura do processo, é encaminhado ao Departamento
de Compras que abre, instrui e o encaminha para o Diretor Administrativo Financeiro autorizar a
tramitação e aquisição.
Seção IV - Da Qualificação
Art. 22º - Para que determinado concorrente seja qualificado como possível fornecedor
será necessária a apresentação de documentos legais e diplomas técnicos abaixo relacionados,
que deverão ser encaminhados por meio dos Correios ou entregues em local determinado pelo
Instituto Cem, dentro do prazo de validade:
XI. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
XII. Inscrição Estadual;
XIII. Contrato ou Estatuto Social, com as alterações;
XIV. Autorização de Funcionamento Municipal;
XV. Comprovante de Contribuintes Municipal- CCM;
XVI. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
XVII.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão
Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) do Estado de Goiás;
XVIII.
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de
Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da
proponente;
XIX. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica
Federal;
XX. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
Federal n' 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do
Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e
Tribunais Regionais do Trabalho).
Seção V - Das Fases
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Art. 23º - Os processos de compra seguirão os seguintes trâmites:
I- Fase de abertura, que compreende:
n) O Setor de Suprimentos da Unidade encaminha a Solicitação de Compras de Materiais
ou Serviços, com as devidas justificativas, especificações e quantidades, à Diretoria
Geral para análise e aprovação, em seguida os autos são

a. enviados ao Setor de Compras que inicia o processo, disparando o
documento de Solicitação de Orçamento aos fornecedores, recebendo
as propostas e elaborando a planilha orçamentária contendo o nome,
quantidades e valores dos fornecedores, para fins de elaboração do
preço de referência;
o) Publicação prévia nos termos do parágrafo primeiro do artigo 8º deste regulamento;
p) Julgamento das propostas pelo Setor de Compras que elaborará mapa de apuração,
através de planilha contendo o nome, quantidades e valores das propostas
encaminhadas pelos fornecedores;
q) A Diretoria Administrativa Financeira realiza a aprovação final;
r) O Setor de Compras envia o Pedido de Compras aos fornecedores contendo a
quantidade de produtos ou serviços a serem adquiridos, bem como prazo de entrega
e forma de pagamento. Uma cópia do Pedido de Compras é expedida ao Setor de
Suprimentos para conferência;
s) O Setor de Suprimentos será o responsável pelo recebimento de produtos, insumos e
materiais, conforme o que fora especificado no Pedido de Compras, após a Nota Fiscal
será encaminhada ao Setor de Patrimônio para ser atestada e despachada ao
Financeiro;
t) As Notas Fiscais de serviços serão expedidas à Gestão de Contratos, responsável pelo
acompanhamento da execução do serviço, sendo atestada após conferência e
encaminhada ao Financeiro;
u) Os documentos fiscais de aquisição de equipamentos ou bens permanentes serão
expedidos ao Núcleo de Manutenção e Patrimônio, conforme Artigo 26º.
II- Fase específica, que consiste:
v) Os processos que necessitarem de parecer jurídico serão encaminhados, antes do
fechamento para Assessoria Jurídica, para instrução e manifestação antes do seu
fechamento, adequando-os à legislação;
w) na análise e emissão de parecer de conformidade da Avaliação Técnica de
Especialistas;
x) no encaminhamento, pelo Setor de Compras, para adoção dos procedimentos de
compra previstos nos artigos 7º ao 14º deste regulamento;
y) na conferência, pelo Almoxarifado, do material com a Solicitação, incluindo o
recebimento formal do material e a nota fiscal do fornecedor, atestando a entrega ou
a prestação dos serviços;
z) no encaminhamento, pelo Instituto CEM, dos documentos contábeis a Contabilidade,
para registros e arquivamento.
Seção VI - Do Recebimento e Atestado de Execução
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Art. 24º - O Setor de Suprimentos será o responsável pelo recebimento de todos os
materiais de uso e consumo, insumo médico-hospitalar e de laboratório, necessários ao bom
andamento das operações da Policlínica, e também pela validação dos pedidos entregues,
consoante às especificações dos pedidos e ainda pelo encaminhamento imediato da Nota Fiscal
original ao Setor de Compras para encerramento do processo.
Art. 25º - A Gestão de Contratos será a responsável para recepcionar e validar as Notas
Fiscais de Serviços.
Parágrafo Único - No caso de materiais a recepção será feita pelo Setor de Suprimentos.
Art. 26º - O Núcleo de Manutenção e Patrimônio será o responsável pelo recebimento e
validação das aquisições de máquinas e equipamentos e dos bens móveis.
Art. 27º - No ato do recebimento, será observado se o material confere com as
especificações formalizadas no processo de compras, momento em que será atestado o
recebimento pelo almoxarife junto ao laudo de profissional competente, quando necessário.
Art. 28º - Os equipamentos ou materiais permanentes devem ser tombados pela
Coordenação de Material e Patrimônio.
Parágrafo Único – Os bens móveis e imóveis adquiridos pela organização social, utilizandose de recursos provenientes da celebração de contrato de gestão, destinar- se-ão,
exclusivamente, à sua execução, devendo a respectiva titularidade ser transferida de imediato ao
Estado.
Art. 29º - Os equipamentos que dependem de instalação por parte do fornecedor, serão
entregues ao Núcleo de Manutenção e Patrimônio, para guarda e acompanhamento até a sua
instalação definitiva.
Parágrafo Único - Depois de instalado e em perfeito funcionamento, o Núcleo de
Manutenção e Patrimônio encaminhará a Nota Fiscal, lançará o item adquirido no Sistema e a
encaminhará ao Setor de Patrimônio para atesto e posteriormente ao Financeiro para
pagamento.
Art. 30º - Nenhum material pode ser recebido pelo interessado sem que antes tenha sido
entregue no Núcleo de Manutenção e Controle Patrimonial.
Parágrafo Único - O descumprimento deste procedimento implica em responsabilidade
por parte de quem recebeuo material pelo seu ressarcimento, caso este não seja localizado para
tombamento.
Art. 31º - O recebimento definitivo do equipamento pelo Núcleo de Manutenção e
Controle Patrimonial dar-se-á mediante exame a ser procedido pelo técnico designado,
devidamente circunstanciado e apenso ao processo de compra.
CAPÍTULO VII • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32º - É vedado ao Instituto CEM manter qualquer tipo de relacionamento comercial
ou profissional (contratar serviços, fazer aquisições, contratar funcionários e outros) com pessoas
físicas e jurídicas que se
relacionem com dirigentes que detenham poder decisório, bem como com aquelas
estampadas no inciso I do artigo 8º C da Lei Estadual nº 15.503/2005.
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Art. 33º - Os bens móveis e imóveis, adquiridos pela Organização Social, com a utilização
de recursos públicos, serão destinados exclusivamente à execução do respectivo Contrato de
Gestão.
Art. 34º • Os bens públicos imóveis são inalienáveis.
Art. 35º – Os bens móveis públicos permitidos poderão ser alienados ou substituídos por
outros de igual ou maior valor, desde que tenha sido providenciada respectiva avaliação, ficando
condicionada à integração de novos bens ao Patrimônio Público.
Parágrafo Único. É necessária a anuência do Poder Público para alienação de bens móveis
e obrigatoriedade de investimento dos recursos advindos de tais alienações no desenvolvimento
do respectivo contrato de gestão.
Art. 36º - Todos os documentos fiscais, resultantes das aquisições e contratações
realizadas pelo Instituto CEM deverão apresentar o número do respectivo Contrato de Gestão.
Art. 37º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento de
Compras deverão ser resolvidos pela Diretoria Geral ou por outro colaborador delegado
diretamente para o fim, com base nos princípios elencados no parágrafo segundo do artigo 1º
deste regulamento.
Art. 38º - Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão revistos e atualizados
pela Diretoria Geral ou por outro colaborar delegado diretamente para o fim, se e quando
necessário, obedecendo o estabelecido no Art. 2°, da Lei Estadual n°. 18.843/2015, para sua
efetiva aprovação junto a Controladoria Geral do Estado - CGE;
Art. 39º - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
4.3.4.1.4.4 NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gerência de Administração e Finanças
É a estrutura subordinada à Diretoria Administrativa, destinada à gerir e responder pelas
atividades inerentes aos Serviços de Faturamento e Serviço de Orçamento e Custos, observando
normas, rotinas e diretrizes técnico- administrativas para a realização dos trabalhos.
Está ligada a estratégia da Instituição, utilizando dados da contabilidade, faturamento,
custos e demais setores, para gerir informações requeridas pela Alta Direção, que possibilitem a
tomada de decisão estratégica.
A Gerência de Administração e Finanças é exercida exclusivamente, por profissional
graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia, de preferência com
título de especialização em Administração Hospitalar
À Gerência de Administração e Finanças compete:

•
•
•
•

promover, coordenar e supervisionar as atividades de apropriação, orçamento e custos.
supervisionar os estudos econômicos e de mercado de interesse da Instituição.
acompanhar a tendência econômico-financeira da Instituição a curto, médio e longo
prazo, objetivando manter um equilíbrio entre os recursos e aplicações.
coordenar a elaboração orçamentária da Instituição.
Acompanhar os processos de faturamento, repasse médico, processos administrativos,
credenciamentos e glosas geridos pelo faturamento.
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•
•

controlar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade.
promover cobranças em âmbito administrativo, buscando equilíbrio financeiro nos
recebimentos da instituição e liquidez necessária para cumprimentos das obrigações
institucionais.
fazer intermediações com a Secretaria Estadual da Saúde, nos interesses da Instituição,
e concomitantemente supervisionar, coordenar a elaboração e formalização dos
documentos necessários à geração de processos de cobranças do INSTITUTO CEM.
Outras atividades correlatas.

•
•

4.3.5 Manual de rotinas para Serviços de Apoio
4.3.5.1

Hotelaria Hospitalar

A Hotelaria Hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos
serviços específicos, oferecem aos clientes internos e externos conforto, segurança e bem- estar
durante seu período de internação.
A Hotelaria Hospitalar é um diferencial no setor de saúde, destaca-se que é uma nova
tendência que agrega tecnologia, ciência, conforto e segurança na hospitalidade, oferecendo
qualidade, valor e satisfação para o cliente.
Este novo segmento tem a função de contribuir no aprimoramento do sistema hospitalar,
que deve ser o resultado de matéria, trabalho e valores. É uma interface dos diferentes serviços
de apoio, com o objetivo de garantir à qualidade, eficiência, eficácia e resolutividade do
atendimento ao cliente.
Caberá à hotelaria a responsabilidade de administrar as equipes de limpeza, rouparia,
lavanderia, coleta das roupas contaminadas e acompanhamento da segregação de resíduos de
serviços de saúde.
As principais frentes de trabalho da Hotelaria é o serviço de processamento de roupas e a
higienização dos ambientes.

NOVO MODELO DE GESTÃO
•

Hotelaria hospitalar centralizante

•

Único gestor para gerenciar os
lideres do servido de apoio

•

Cobrança de resultados

•

Indicadores de desempenho

•

Treinamento / Equipe Coesa

•

Alta produtividade

Serviço de Processamento de Roupas
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O processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia
grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e
conforto do paciente, acompanhantes e profissionais. Tem como finalidade coletar, pesar,
separar, processar, confeccionar, reparar, e distribuir roupas em condições de uso, higiene,
quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde (ANVISA, 2007).
É necessário ressaltar a importância da lavanderia dentro da unidade hospitalar, pois é da
eficácia de seus profissionais que se demonstra a eficiência da Policlínica, refletindo-se
especialmente nos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•

Controle das infecções;
Recuperação, conforto e segurança do paciente;
Facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho;
Racionalização de tempo e material;
Redução dos custos operacionais.

Planejamento de uma lavanderia hospitalar depende de suas funções, complexidade de
ações e aspecto econômico das instalações.
A lavanderia é de grande importância para o funcionamento das diversas unidades
hospitalares e assim, qualquer que seja a sua dimensão e capacidade, deverão ser planejadas,
instaladas, organizadas e controlada com o rigor dispensado às demais unidades da Policlínica.
Os objetivos da lavanderia hospitalar são:
•
•
•
•

Processar as roupas hospitalares com qualidade, segurança e eficiência;
Favorecer um ambiente de trabalho seguro aos profissionais que atuam no setor;
Preservar a qualidade das roupas, em todas as fases de seu processamento;
Utilizar as técnicas adequadas para o processamento da roupa.
Rotinas de Trabalho da Unidade de Processamento de Roupas:

•
•
•
•

•
•

Remoção da roupa suja da unidade geradora
O processamento da roupa inicia-se com a retirada da roupa suja das áreas onde foi
utilizado, esse local também é chamado de unidade geradora. Deve haver os seguintes
cuidados:
Retirar as roupas sujas dos leitos e acondicionadas em sacos de hamper identificado;
Mínimo de agitação e manuseio, observando-se as precauções padrão, independente
da sua origem ou do paciente que a usou a fim de prevenir acidentes e dispersão de
microrganismos para o ambiente, trabalhadores e pacientes. Não existe diferença entre
o nível de contaminação de roupas provenientes de pacientes em isolamento ou de
enfermarias comuns;
A equipe de enfermagem da unidade geradora deve ser orientada a evitar que objetos
perfurocortantes, instrumentos ou outros artigos que possam causar danos aos
trabalhadores e/ou aos equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja;
Fechar os sacos adequadamente de forma a impedir a sua abertura durante o
transporte, não exceder ¾ da sua capacidade e armazená-los em local destinado para
esse fim que (expurgo/sala de utilidades).
Coleta e Transporte da Roupa Suja
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O trabalhador que realiza o transporte de roupa suja deve utilizar equipamento de
proteção individual no momento do recolhimento da roupa.
O carro utilizado para o transporte de roupa suja dentro do serviço de saúde deve ser
preferencialmente exclusivo para esse fim, leve, de fácil higienização, possuir dreno para
eliminação de líquido e confeccionado de material que permita o uso de produtos químicos para
sua limpeza e desinfecção.
Além disso, precisa estar nitidamente identificado a fim de evitar que seja confundido com
o carro de transporte interno de resíduos de serviços de saúde.
O transporte da roupa limpa e suja deve ser efetuado em carros separados. O quantitativo
de carros deve ser projetado conforme a rotina de coletas das roupas nas unidades geradoras e
entrega das roupas limpas pela rouparia suja)
1. Processamento da roupa na sala de recebimento da roupa suja (Área
ou Sala)
Essa área suja corresponde a 25 % da área total da unidade e além de conter uma área
para recebimento, pesagem, classificação da roupa suja, deve dispor de um depósito de material
de limpeza e banheiro.
O depósito de material de limpeza é exclusivo para área suja e deve ser provido de tanque
e de um local para guarda de materiais e produtos utilizados no processo de lavagem das roupas
e na higienização da área.
É indicado que os trabalhadores da área suja, ao término do trabalho, não saiam do local
sem tomar banho e trocar de roupa.
Deve-se a grupar as roupas a serem lavadas de acordo com o grau de sujidade e as suas
características. Acondicioná-las e caixas laváveis ou carrinhos até serem colocadas nos
maquinários.
Na separação, as peças de roupa devem ser cuidadosamente abertas, puxando-as pelas
pontas sem apertar, para a verificação e retirada de objetos estranhos, como instrumentais,
artigos perfurocortantes, de uso pessoal, tecidos humanos, entre outros, provenientes da
unidade geradora e que foram encaminhados misturados com a roupa suja. Além disso, devem
ser manuseadas com o mínimo de agitação.
A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é essencial para
a prevenção de infecções.
A descontaminação de qualquer tipo de roupa antes do processo de lavagem é
desnecessária.
É necessário cautela no enxágue da roupa, principalmente as utilizadas por recémnascidos, a fim de eliminar resíduos químicos que possam causar irritação da pele.
Classificação das sujeiras
É importante classificar as sujeiras para se adotar o método correto de eliminá-las. De
forma geral as sujeiras se classificam em:
•
•

Sujeiras solúveis na água (açúcares, sais, sucos de frutas, corantes etc.): sua eliminação
se efetua basicamente por enxágues.
Sujeiras saponificáveis (matérias gordurosas): a ação do calor, combinada com a dos
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•
•
•
•

álcalis e a agitação mecânica, amolece as gorduras, saponifica-as e remove-as.
Sujeiras emulsionáveis (óleos minerais): a sua estrutura química só permite sua
eliminação através da emulsificação, por ação dos tensoativos.
Sujeiras eliminadas por via física (areia, fuligem, poeira etc.): sua eliminação ocorre pela
ação mecânica combinada com o poder umectante de um produto tenso ativo.
Sujeiras eliminadas por descoloração (chá, café, vinho, medicamentos etc.): não são
removíveis, pois tingem a fibra. É necessário, então, destruir a cor através de agentes
de branqueamento (hipoclorito de sódio, perborato de sódio e outros).
Sujeiras ou matérias albuminóides (albumina, sangue, plasma etc.): coagulam e
dissolvem-se através do calor e soluções alcalinas.
Métodos e técnicas de lavagem:

Os princípios de lavagem da roupa pouco têm se modificado, já que as máquinas de lavar
passaram por uma grande evolução, acompanhando o avanço tecnológico. Os métodos e
técnicas de lavagem da roupa, geralmente, associam alguns princípios para melhor alcançar seu
objetivo.
Os princípios associados no processo de lavagem são de ordem física (mecânica,
temperatura e tempo) e química (detergência, alvejamento, acidulação, amaciamento,
desinfecção).
Ordem física
Mecânica
Consiste em bater, esfregar e torcer a roupa para retirar a sujidade, sendo esta técnica a
mais antiga.
Quando intensa ou demorada, ela prejudica os tecidos, daí a necessidade de uso
simultâneo de sabões ou detergentes em solução na água para encurtar o tempo e melhorar a
lavagem.
Na máquina, é a rotação do tambor que exerce a ação mecânica, torcendo a roupa e
levantando-a com as pás para deixá-la cair dentro da solução.
Na queda, a solução é forçada a penetrar no tecido, retirando boa parte da sujeira. O
correto nível da água no tambor interno é fator importante para a eficiência da ação mecânica.
A inobservância do nível correto prejudica seriamente todo o processo de lavagem.
Temperatura
Um dos importantes fatores na lavagem é a temperatura adequada para cada operação.
Para a correta proteção do tecido e a obtenção de resultados satisfatórios na remoção da
sujidade, há operações que requerem água fria, água morna ou quente.
Em geral, cerca de 80 a 85% da quantidade de água utilizada na lavagem da roupa é fria e
15 a 25 % é morna ou quente.
A temperatura elevada durante a lavagem tem os seguintes efeitos:
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•
•
•
•
•
•

Diminui a tensão superficial da água, facilitando a sua penetração nas fibras do
tecido;
Enfraquece as forças de adesão que unem a sujeira ao tecido;
Diminui a viscosidade de graxas e óleos, facilitando a sua remoção;
Aumenta a ação dos produtos químicos;
Destrói os microrganismos, com exceção dos esporos, em 15 minutos, em água quente
à temperatura de 85 a 95º C.
Tempo

É um dos mais importantes fatores da lavagem e deve ser corretamente determinado
conforme o grau de sujidade, o tipo de equipamento e de tecido, para maior economia e
eficiência nas diversas operações.
Estudos demonstram que, no processo tradicional de lavagem, a quantidade de
ensaboamentos e enxaguaduras é responsável pela eficiência do processo, e não o tempo
prolongado dessas operações.
Ordem química
Como a ação mecânica e a temperatura prejudicam os tecidos quando demoradas ou
intensas, utiliza-se simultaneamente, a ação química de detergentes e outros produtos, o que
reduz sensivelmente o tempo gasto, aumentando a eficiência do processo de lavagem.
Detergência
Esta é a ação química mais comum, e consiste em dissolver as gorduras e óleos, removendo
a sujeira.
Os produtos que produzem esta ação detergente são o sabão e o detergente sintético; o
primeiro é derivado de óleos ou gorduras animais ou vegetais (soda cáustica, mais ácidos graxos
= saponificação) e o segundo é um subproduto da destilação do petróleo ou da hulha (soda
cáustica mais ácido dodecilbenzenosulfato = sulfonação).
As funções do detergente sintético são:
•
•
•

Quebrar ou baixar a tensão superficial da água, facilitando sua penetração no tecido;
Emulsionar ou dissolver as sujeiras oleosas – graxas, óleos e gorduras;
Produzir espuma.
Alvejamento
É o efeito da ação de branqueadores químicos (cloro e oxigênio), associados ao calor e ou

à luz.
O alvejamento é uma operação complementar da lavagem, e nunca um substitutivo da
mesma. É aplicado apenas em roupas brancas.
Acidulação
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Consiste em adicionar um produto ácido, em geral à base de ácido acético, na última
enxaguadura, para baixar o pH e neutralizar os resíduos alcalinos da roupa.
Amaciamento
É uma operação que consiste em adicionar, na última enxaguadura de determinados
tecidos, um produto que contém glicerina em sua composição e produz o amolecimento ou
elasticidade das fibras, tornando o tecido suave e macio.
Desinfecção
É um processo de destruição de todas as formas vegetativas existentes em superfícies
inertes e meios líquidos, mediante a aplicação de agentes químicos e físicos.
A eficiência do ciclo de lavagem, não está apenas na eliminação da sujeira, mas também
na destruição do grande número de microrganismos presentes na roupa.
Processamento da roupa na área limpa área limpa
Terminada a operação ou ciclo de lavagem, a roupa passa por um processo que consta
centrifugação, secagem e/ou calandragem e/ou prensagem, que são efetuados na área limpa da
unidade. Ao retirar a roupa limpa da lavadora, deve-se evitar que as peças caiam no chão e sejam
contaminadas.
Secagem em Secadora
Roupas como colchas pesadas, tecido felpudo, roupa de vestir (adultos e crianças),
cobertores, peças pequenas como máscaras, gorros, compressas e outras, são secadas na
secadora.
Depois de secar, a roupa é retirada da secadora e colocada em carros-cestos apropriados,
sendo selecionada, dobrada e encaminhada à rouparia para repouso. Na seleção, a roupa
danificada vai para a costuraria para conserto ou baixa.
A secadora necessita de várias limpezas diárias para impedir o acúmulo de felpas.
Calandragem
É a operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa (lençóis, colchas
leves e campos). Após aquecimento, a calandra deve ser operada continuamente, em
determinado período, para evitar desperdício de energia.
Ao se retirar a roupa, faz-se uma seleção das peças danificadas, que deverão ser
encaminhadas à costura para reparo ou baixa.
Rouparia
A rouparia é um elemento da área física, complementar à área limpa, e centraliza o
movimento de toda roupa da Policlínica. A centralização em um único local que permite um
controle eficiente da roupa limpa, do estoque e sua distribuição adequada, em quantidade e
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 484

Proposta Policlínica Regional - Posse

qualidade, às diversas unidades da Policlínica. É na rouparia que se faz a estocagem (repouso) da
roupa, distribuição e costura, incluindo conserto, baixa e reaproveitamento.
Estocagem
Mantém para reposição e emergência, tanto roupa em rotatividade como em estoque de
reserva.
Distribuição de roupa limpa
Normalmente é aconselhável a distribuição para cada unidade receber 1 ½ (uma e meia) a
2 (duas) mudas para cada leito, por dia, dependendo do horário de atendimento da rouparia.
Calculam-se três trocas de roupas para a unidade hospitalar.
Costura
As peças de roupa danificadas, aproveitáveis, são reparadas e recolocadas em uso. O
conserto precoce amplia a vida útil da roupa.
As peças danificadas não aproveitáveis recebem baixas no estoque, porém algumas podem
ser transformadas em outras peças úteis, como por exemplo, uma toalha estragada pode ser
transformada em luvas de banho, um lençol de adulto em lençol de criança, ou outras. Após o
conserto, a roupa volta a ser lavada.
Condições Ambientais para a Prevenção e Controle das Infecções
A unidade de processamento deve possuir ralos para escoamento da água usada em todos
os seus ambientes. Estes ralos devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa com fechamento.
É necessário instalar canaletas com grelhas junto à saída das lavadoras. Essas canaletas
devem ter inclinação para facilitar o escoamento da carga total das lavadoras e possuir gradil de
fácil remoção. Além disso, devem ser de material que permita sua higienização e serem
interligadas à rede de esgoto através de ralo sifonado.
Os sistemas de climatização devem proporcionar ambientes de trabalho confortáveis,
agradáveis e seguros, garantindo o conforto dos trabalhadores e impedindo a disseminação de
microrganismos entre as diversas áreas das unidades de processamento de roupas. Estes
sistemas de climatização da área limpa e da área suja devem ser independentes.
É necessário lavatórios na área limpa e na área suja para higienização das mãos dos
trabalhadores. De acordo com a RDC 50 este deve possuir torneira ou comando que dispensem
o contato das mãos quando do fechamento da água. Próximo aos lavatórios deve existir
dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha e lixeiras com pedal.
O uso de preparação alcoólica pode substituir a higienização das mãos, sempre que não
estiverem visivelmente sujas, podendo ser utilizado, por exemplo, na área limpa da unidade de
processamento, antes de manipular a roupa limpa.
O piso, em todas as áreas deve ser liso, resistente à água e isento de desenhos e ranhuras
que dificultem a limpeza.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 485

Proposta Policlínica Regional - Posse

A manutenção compreende os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular
e permanente de equipamentos e instalações, tanto com medidas preventivas como corretivas.
A balança é um instrumento utilizado para determinar o peso da roupa suja ou o peso dos
insumos a serem utilizados. São diferenciadas pela sua capacidade, finalidade de uso (tipos de
carga).
Os carros de transporte são diferenciados pela finalidade de uso e devem ser leves,
confeccionado de material não oxidável e não poroso, de fácil limpeza e desinfecção:
•
•
•
•
•
•

Carro para roupa suja: utilizado na coleta, transporte e armazenamento
temporário de roupa suja. Esse carro deve possuir tampa e dreno para facilitar a
higienização e eliminação de líquidos.
Carro cesto: geralmente utilizado para o transporte da roupa que circula entre
os equipamentos como lavadoras, centrífugas, calandras, secadoras ou prensas.
Carro barra sobre rodízios: utilizado para o preparo prévio da roupa que será
processada pela calandra.
Carro para distribuição de roupa limpa: utilizado para o transporte da roupa dobrada
dentro da unidade de processamento de roupas até a rouparia. Serve também de
estante no armazenamento e distribuição de roupas limpas.

ETAPAS DO PROCESSAMENTO

COLETAS DE ROUPAS SUJAS
SETORIAIS

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CARRO CUBA

BALANÇA DIGITAL
PESAGEM DO ENXOVAL SUJO
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LAVADORA EXTRATORA 120 KILOS

HIGIENIZAÇÃO DOS ENXOVAIS

PASSADORIA

CALANDRA MONORROL

DOBRAS

DOBRAS

CALANDRA / DOBRADORA

MESA PARA DOBRADURAS
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HAMPER COM ARO
CARRO INOX PARA
ENTREGA DE ENXOVAL
LIMPO
ESTANTE PARA GUARDA DE
ENXOVAL
ROUPARIA

SELADORA PARA ENXOVAL

Planejamento Técnico Operacional
Análise de quilo/leito para projeto de processamento de roupas/dia:

PLANEJAMENTO OPERACIONAL
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Contratação Empresa Especializada em Lavanderia Hospitalar – 12 meses com
Funcionamento da Lavanderia Interna: 12 horas de segunda à sexta - Processamento com
estimativa de 4.000 a 5.000 kg/dia;
Com Fornecimento:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mão de obra especializada e uniformizada;
Fornecimento de descartáveis (saco hamper 240 litros cores azul e verde),
embalagens plásticas para acondicionamento dos enxovais na rouparia
(tamanhos diversos);
Conteiners para coleta interna de enxovais com capacidade de 420 litros;
Conteiners fixos nas unidades geradoras para acondicionamento dos
enxovais (tamanho a definir);
Balança para pesagem dos enxovais por unidade geradora;
Produto químico conforme validação da CCISS;
Seladoras para rouparia;
Diluidores químicos e automatização dos produtos nos maquinários;
Fornecimento de máquinas de costura (reta e overlock) (utilizada para
reparos e consertos de enxovais);
Fornecimento de insumos para costura (reparos e consertos de enxovais);
Disponibilizar um supervisor operacional

Planejamento Enxoval

Descrição / Característica

Quantitativo
ESTIMADO

Toalha de Banho Paciente 0,80x1,40, 440 grams por m² tinto em fio, felpa na cor
bege e fundo fio tinto cores, tingimento resistente a lavagem industrial,
acabamento bainha costura

2.000
unidades

dupla e personalização em alto e baixo relevo na felpa. Toalha cor BEGE.

Lençol capa de maca: para paciente – 1,10 x 2,20 – cor AZUL – em percal profissional
misto 60% algodão / 40% poliéster 170 fios, quantidade de fios 170 fio po Pol2,
tingimento em idantren (resistência ao cloro) encolhimento até 4% na trama e 8%
no urdume, com personalização estampa corrida (cilindro), resistente a lavagem
clorada. Lençol com

2.300
unidades

estampa em azul. Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme logomarca
fornecida pelo Instituto CEM;
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Lençol – lençol solteiro paciente 1,60 x 2,50 – cor branco, em percal profissional
misto 60% algodão / 40% poliéster 180 fios quantidade de fios 180 fios por Pol2,
tingimento em idantrem (resistência ao cloro) encolhimento até 4% na trama e 8%
no urdume. Com personalização estampa corrida (cilindro), resistente a lavagem
corada. Lençol branco com estampa em azul. Personalização: estampa corrida
(cilindro), conforme logomarca

5.000
unidades

fornecida pelo Instituto CEM;

Fronhas - Para Paciente tipo envelope 0,50x0,70 - cor BRANCO em PERCAL
PROFISSIONAL MISTO 60% algodão / 40% poliéster, 180 fios, quantidade de fios 180
fios por Pol2, tingimento em idantrem (resistência ao cloro) encolhimento até 4%
na trama e 8% no urdume. Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme
logomarca fornecida pelo Instituto CEM;

2.500
unidades

Pijama branco com logomarca azul (P, M, G, GG). Conjunto de pijama (blusa com
bermuda branca), em estampa corrida / cilindro azul, conforme modelo de
logomarca fornecido pelo Instituto CEM, 100% algodão, gramatura de 190 gram. /
m2, tingimento em idantren, resistência ao cloro. Bermuda com elástico. Blusa
manga curta, gola em V. Cor do conjunto de pijama: BRANCO com logomarca AZUL.
Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM;

2.500
unidades

Pijama para obeso (P). Conjunto de pijama – contendo camisa fechada e bermuda
com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item, resistente a lavagem clorada,
no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente a lavagem clorada.
Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM.

200 unidades

Pijama para obeso (P). Conjunto de pijama – contendo camisa aberta com
transpasse e bermuda com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item,
resistente a lavagem clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente
a lavagem clorada. Personalização:

200 unidades

estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo Instituto CEM.

Pijama para obeso (M). Conjunto de pijama – contendo camisa fechada e bermuda
com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item, resistente a lavagem clorada,
no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente a lavagem clorada.
Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM.
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Pijama para obeso (M). Conjunto de pijama – contendo camisa aberta com
transpasse e bermuda com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item,
resistente a lavagem clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente
a lavagem clorada. Personalização:

200 unidades

estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo Instituto CEM;

Pijama para obeso (G). Conjunto de pijama – contendo camisa fechada e bermuda
com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item, resistente a lavagem clorada,
no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente a lavagem clorada.
Personalização: estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM;

Pijama para obeso (G). Conjunto de pijama – contendo camisa aberta com
transpasse e bermuda com elástico, com logomarca de 1 cor em cada item,
resistente a lavagem clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3% resistente
a lavagem clorada. Personalização:

200 unidades

200 unidades

estampa corrida (cilindro), conforme logomarca fornecida pelo Instituto CEM;

Capote isolante simples verde claro para UTI – decote redondo, manga raglã longa
com punho em malha ribana sanfonada 100%, com 3 pares de tiras para fechamento
internos e 1 par para fechamento externo conforme padrão, brim pesado, tecido
com armação 3 x 1, gramatura mínima 260g / m2, fio urdume título 20, fio de trama
16 encolhimento 3%, 100% algodão. Com logomarca de 1 cor. Personalização:
centralizado resistente a lavagem

3.000
unidades

clorada conforme logomarca fornecida pelo Instituto CEM. Tamanhos M e G;

Capote transpassado amarelo para clínicas - decote redondo, manga raglã longa
com punho em malha ribana sanfonada 100%, com 3 pares de tiras para fechamento
internos e 1 par para fechamento externo conforme padrão, brim pesado, tecido
com armação 3 x 1, gramatura mínima 260g / m2, fio urdume título 20, fio de trama
16 encolhimento 3%, 100% algodão. Com logomarca de 1 cor. Personalização:
centralizado resistente a lavagem clorada conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM. Tamanhos M e G;

2.000
unidades

Capote transpassado com opa para CENTRO CIRÚRGICO (com envoltório duplo) –
COR AZUL claro decote redondo, manga raglã longa com punho em malha ribana
sanfonada 100%, com 3 pares de tiras para fechamento internos e 1 par para
fechamento da opa conforme padrão, tamanho M e G – brim pesado. Tecido com
armação sarja 3 x 1, gramatura mínima 260 g/m2, fio urdume, título 20, fio de trama
título 16, encolhimento 3%, 100% algodão tingimento em idantren (resistência ao
cloro). Personalização:

1.100
unidades
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centralizado resistente a lavagem clorada conforme logomarca fornecida pelo
Instituto CEM;

Campo Cirúrgico simples 1,80 x 1,80 cor verde claro, brim pesado, tecido com
armação sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, fio urdume título 20, fio de trama
título 16, encolhimento 3%, 100% algodão, tingimento em idantren, resistência ao
cloro. Personalização: logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida
pelo INSTITUTO CEM;

800 unidades

Campo Cirúrgico simples 1,50 x 1,50 cor verde claro, brim pesado, tecido com
armação sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, fio urdume título 20, fio de trama
título 16, encolhimento 3%, 100% algodão, tingimento em idantren, resistência ao
cloro. Personalização: logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida
pelo INSTITUTO CEM;

800 unidades

Campo Cirúrgico 1,20 x 1,20. Campo Cirúrgico simples 1,20 x 1,00 cor verde claro,
brim pesado, tecido com armação sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, fio
urdume título 20, fio de trama título 16, encolhimento 3%, 100% algodão,
tingimento em idantren, resistência ao cloro. Personalização: logomarca e
tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida pelo Instituto CEM;

800 unidades

Campo Cirúrgico simples 1,00 x 1,00 cor verde claro, brim pesado, tecido com
armação sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, fio urdume título 20, fio de trama
título 16, encolhimento 3%, 100% algodão, tingimento em idantren, resistência ao
cloro.

700 unidades

Personalização: logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida pelo
Instituto CEM

Campo Cirúrgico simples 0,80 x 0,80 cor verde claro, brim pesado, tecido com
armação sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, fio urdume título 20, fio de trama
título 16, encolhimento 3%, 100% algodão, tingimento em idantren, resistência ao
cloro. Personalização: logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida
pelo Instituto CEM;

Campo fenestrado 1,20 x 1,20 cor verde claro, brim pesado, tecido com armação
sarja 3 x 1, gramatura mínima 260 g / m2, fio urdume título 20, fio de trama título
16, encolhimento

500 unidades

500 unidades

3%, 100% algodão, tingimento com idantren, resistência ao cloro. Personalização:
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logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida pelo Instituto CEM;

Campo fenestrado 0,80 x 0,80 cor verde claro, brim pesado, tecido com armação
sarja 3 x 1, gramatura mínima 260 g / m2, fio urdume título 20, fio de trama título
16, encolhimento 3%, 100% algodão, tingimento com idantren, resistência ao cloro.
Personalização:

500 unidades

logomarca e tamanho do campo cirúrgico conforme fornecida pelo Instituto CEM;

Fronha de Maio – FRONHA DE MAIO 1,00 X 1,00, COR verde claro BRIM PESADO –
Tecido com armação sarja 3 x 1, gramatura mínima 260g / m2, fio urdume título 20,
fio de trama título 16, encolhimento 3% - 100% algodão, tingimento em idantren
(resistência ao

600 unidades

cloro),resistente a lavagem clorada. Personalização: estampa corrida (cilindro)
conforme logomarca fornecida pelo Instituto CEM;

Unissex UTI AZUL. Blusa manga curta decote V, calça com elástico e bolso – tamanho
M, G, GG. Tecido misto 60% algodão 40% poliéster, 165 gramas/m², sarja 2/1, tecido
efeito mescla parte interna conforto do algodão parte externa durabilidade e
resistência do poliéster. Encolha de 3%, Personalização resistente a lavagem
clorada, logomarca na calça e logomarca na blusa lado esquerdo, conforme
modelo que será fornecida pelo Instituto CEM.

3.000
unidades

COR AZUL E LOGOMARCA BRANCO – TECIDO CEDRO MIX;

Unissex Centro Cirúrgico Verde. Blusa manga curta decote V, calça com elástico e
bolso – tamanho M, G, GG. Tecido misto 60% algodão 40% poliéster, 165 gramas/m²,
sarja 2/1, tecido efeito mescla parte interna conforto do algodão parte externa
durabilidade e resistência do poliéster. Encolha de 3%, Personalização resistente a
lavagem clorada, logomarca na calça e logomarca na blusa lado esquerdo, conforme
modelo que será

3.000
unidades

fornecida pelo Instituto CEM. COR VERDE E LOGOMARCA AZUL – TECIDO CEDRO
MIX;

Unissex CLÍNICAS COR ROSÊ. Blusa manga curta decote V, calça com elástico e bolso
– tamanho M, G, GG. Tecido misto 60% algodão 40% poliéster, 165 gramas/m², sarja
2/1, tecido efeito mescla parte interna conforto do algodão parte externa
durabilidade e resistência do poliéster. Encolha de 3%, Personalização resistente a
lavagem clorada, logomarca na calça e logomarca na blusa lado esquerdo, conforme
modelo que será
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fornecida pelo Instituto CEM. COR ROSÊ E LOGOMARCA AZUL – TECIDO CEDRO MIX;

Unissex CME Amarelo. Blusa manga curta decote V, calça com elástico e bolso –
tamanho M, G, GG. Tecido misto 60% algodão 40% poliéster, 165 gramas/m², sarja
2/1, tecido efeito mescla parte interna conforto do algodão parte externa
durabilidade e resistência do poliéster. Encolha de 3%, Personalização resistente a
lavagem clorada, logomarca na calça e logomarca na blusa lado esquerdo, conforme
modelo que será fornecido pelo Instituto CEM.

1.300
unidades

COR AMARELO E LOGOMARCA AZUL – TECIDO CEDRO MIX;

Cobertor adulto UTI 1,50 x 220 cm. 100 % poliéster. Característica: cobertor
microfibra, acabamento nos quatro cantos antialérgico, antipilling, resistente a
lavagem industrial

1.400
unidades

clorada, cores a definir. Personalização: bordado – logomarca fornecido pelo
Instituto CEM;

Colcha de Piquet profissional 100%, algodão 1,75 x 2,15. Cor: BRANCO ou BEGE,

1.300
unidades

resistente a lavagem clorada. Personalização: POLICLÍNICA estampa centralizada;

Cobertor adulto CLÍNICAS 1,50 x 220 cm. 100 % poliéster. Característica: cobertor
microfibra, acabamento nos quatro cantos antialérgico, antipilling, resistente a
lavagem

2.000
unidades

industrial clorada, cores a definir. Personalização: bordado – logomarca fornecido
pelo Instituto CEM

Pijama Infantil - Conjunto de pijama (blusa com bermuda), em estampa corrida /
cilindro azul, conforme modelo de logomarca fornecido pela Policlínica, 100%
algodão, gramatura de 190 gram. / m2, tingimento em idantren, resistência ao
cloro. Bermuda com elástico. Blusa manga curta, gola em V. Cor do conjunto de
pijama: AMARELO com logomarca

300 unidades

AZUL. Personalização: cilindro / estampa corrida em azul, conforme logomarca
fornecida pelo Instituto CEM
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Camisola bariátrica com transpasse, com logomarca de 1 cor, resistente a lavagem
clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3%, decote V, manga japonesa, com
transpasse na frente tipo robe, quatro tiras para fechamento sendo 1 interna 1 no
transpasse 1 lateral externa e 1 frente do transpasse, cor branca, resistente a
lavagem clorada. Personalização: azul, estampa corrida (cilindro), resistente a
lavagem clorada. Tamanho G: largura 1,00,

200 unidades

comprimento 118 cm;

Camisola bariátrica com transpasse, com logomarca de 1 cor, resistente a lavagem
clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3%, decote V, manga japonesa, com
transpasse na frente tipo robe, quatro tiras para fechamento sendo 1 interna 1 no
transpasse 1 lateral externa e 1 frente do transpasse, cor branca, resistente a
lavagem clorada. Personalização:

200 unidades

azul, estampa corrida (cilindro), resistente a lavagem clorada. Tamanho GG: largura
1,02, comprimento 129 cm.

Camisola bariátrica com transpasse, com logomarca de 1 cor, resistente a lavagem
clorada, no mínimo 130 g/m2, encolhimento de 3%, decote V, manga japonesa, com
transpasse na frente tipo robe, quatro tiras para fechamento sendo 1 interna 1 no
transpasse 1 lateral

200 unidades

externa e 1 frente do transpasse, cor branca, resistente a lavagem clorada.
Personalização: azul, estampa corrida (cilindro), resistente a lavagem clorada.
Tamanho M: largura 0,98,
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comprimento 107 cm;

Camisola para EXAMES - cor verde claro decote V, manga japonesa, com transpasse
de 10 cm, 2 pares de tiras para fechamento tamanho M, G, GG. Super Cretone - Fio
duplo retorcido gramatura de 190 gram./m² - 100% algodão, quantidade de fios 170
fio por Pol², tingimento em idantren (resistência ao cloro) encolhimento até 4% na
trama e 8% no urdume. Personalização resistente a lavagem clorada em sistema
estampa corrida conforme

600 unidades

modelo que será fornecido pelo Instituto CEM;

Travesseiros na cor bege medido 40 x 50cm em tecido impermeável para
higienização.

400 unidades

Sem zíper – travesseiro deve ser costurado;

Oleado em NAPA - tamanho 1,00 x 1,40 - Napa 0,26;

400 unidades

Planejamento Aquisição

Contratação Empresa Especializada em Fabricação de Enxoval Hospitalar; Entrega de enxoval em
03 etapas conforme funcionamento da Policlínica;
A empresa contratada deverá encaminhar amostra de cada item para validação;
Enxoval estimado conforme Manual da Anvisa/Lavanderia – Policlínica Geral com Maior
Rotatividade e Pronto Socorro – visando 4.000 a 5.000 kg/dia

4.3.5.2

Serviço de Higienização e Desinfecção Hospitalar

A limpeza ambiental pode ser considerada como um dos primeiros itens na avaliação de
qualidade que o paciente faz quando procura um serviço de saúde. Ela é considerada um “cartão
de visitas” da Instituição e pode transmitir aos seus clientes a primeira impressão de segurança,
conforto, bem-estar e profissionalismo existente no serviço de saúde.
O Serviço de Higiene é o responsável direto pela manutenção de um ambiente limpo,
seguro e com um mínimo de riscos ambientais. O relacionamento deste serviço com o Setor de
Controle de Infecção Hospitalar é extremamente importante visto que deverão atuar em
conjunto na elaboração das rotinas operacionais e ações educacionais, que devem ser
estabelecidas em consenso.
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Ao limpar superfícies de serviços de saúde, pretende-se proporcionar aos usuários um
ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuindo na redução da
possibilidade de transmissão de patógenos oriundos de fontes inanimadas, através de boas
práticas em higiene e limpeza hospitalar.
O Serviço de Higiene e Limpeza Hospitalar precisa ser muito bem planejado e elaborado,
por profissionais capacitados, sistema de tecnologia que apoie no dimensionamento de métodos,
tempos e frequências, seja para implementação em serviço com modelo próprio ou terceirizado.
O sucesso de um planejamento operacional adequado, com índice de distorção aceitável,
depende muito da qualificação das informações disponíveis.
Para dimensionamento do efetivo e recursos materiais como, por exemplo, equipamento,
acessório e saneante, é necessário levantamento de variáveis, dados, informações atualizadas
sobre estrutura e atendimento institucional.
O porte da instituição, complexidade de atendimento, volumetrias como: taxa de
ocupação, tempo de permanência, nº de altas, nível de qualificação - Acreditação Hospitalar,
nível de entregas requeridas são exemplos de informações obrigatórias para um adequado
planejamento.
Além disto, deve-se levar em consideração, taxa média de absenteísmo, contingências,
turnover projetado, tipo de escala, férias, entre outros, estabelecendo um padrão de
desempenho baseado na produtividade (m²/h) e nível de eficiência.
A limpeza em serviços de saúde segue quatro princípios básicos:
Remoção de sujidades
O Serviço de Higienização/Limpeza tem sua efetividade diretamente relacionada com a
remoção total ou não das sujidades do piso e superfícies, pois estas podem favorecer algum tipo
de contaminação de profissionais ou pacientes.
A remoção das sujidades deve ser realizada utilizando-se água e detergente. Os produtos
químicos devem ser utilizados em áreas críticas e em superfícies com presença de matéria
orgânica ou em caso de surtos, sob a orientação da CCISS da instituição.
Quando da utilização de produtos químicos, consultar a Portaria n.º 15 do Ministério da
Saúde.
Sistematização
Sistematizar os processos de higienização do ambiente em unidades de saúde é um ponto
muito importante. Algumas considerações devem ser seguidas na técnica de limpeza, como por
exemplo: limpar um lugar mais limpo para depois limpar um lugar mais sujo. Esta técnica, que
deve ser seguida em todos os casos, faz com que um agente microbiano não seja transportado
de um local mais contaminado para um local menos contaminado. Outras considerações são:
Nunca realizar movimentos de vaivém (os movimentos manuais devem ser sempre retos,
paralelos, unidirecionais, de cima para baixo, do fundo para a porta de entrada, de dentro para
fora);
Iniciar a limpeza pelas paredes e por último, o piso;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 497

Proposta Policlínica Regional - Posse

Outro ponto a ser considerado, é a utilização de dois baldes de cores diferentes, quando a
limpeza estiver sendo realizada com rodo e pano de chão. Um dos baldes deve destinar-se à
solução e o outro, para a água limpa de enxágue;
Além disso, separar também os panos para as diferentes superfícies e áreas, por exemplo:
flanela branca para móveis e flanela azul para pias, vaso sanitário etc.;
E importante que, ao se utilizar o Mop seco para limpeza de pisos, lembrar-se de não
levantar o mesmo durante o procedimento de limpeza, com o objetivo de não provocar a
dispersão das partículas de pó no ambiente.
Proteção do executor
O executor da limpeza deve sempre utilizar o uniforme básico incluindo: roupas, luvas de
borracha, sapatos impermeáveis com meias e proteção de cabelo.
Este uniforme básico deve ser utilizado somente no horário de trabalho, devendo ser
retirado no vestiário após o plantão, onde o profissional deve tomar um banho completo.
Além destes cuidados, ao limpar um isolamento ou área específica o executor deverá
utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) adequado: máscaras comuns e especiais,
óculos, aventais, vestimenta cirúrgica etc.
Proteção do ambiente
Além da execução da limpeza, o executor deverá atentar-se para não tocar em locais como
maçanetas de portas, parapeitos e grades de segurança com a luva utilizada durante o
procedimento de limpeza.
Outro cuidado com o ambiente é a recomendação de nunca utilizar a varrição seca nas
áreas internas do ambiente hospitalar, relacionadas ao atendimento de pacientes, pois esta
atitude favorece a dispersão de microrganismos que podem estar sendo veiculados junto com
as partículas de pó. Portanto, somente a varrição úmida é permitida dentro dos hospitais.
A higienização nos hospitais é alcançada mediante os procedimentos de limpeza,
desinfecção e/ou descontaminação.
•

•

LIMPEZA: É a remoção de toda sujidade de qualquer superfície ou ambiente (piso,
paredes, teto, mobiliário e equipamentos). O processo deve ser realizado com água,
detergente e ação mecânica manual. Deve ser realizada primeiramente antes dos
processos de desinfecção.
DESINFECÇÃO: É o processo de destruição de microrganismos patogênicos na forma
vegetativa existente em artigos ou superfícies, mediante a aplicação de solução
germicida em uma superfície previamente limpa.

DESCONTAMINAÇÃO: É a remoção de materiais orgânicos de uma superfície, aplicando
solução desinfetante diretamente sobre o agente contaminante.

PROCESSO DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO
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Tirar o pó

Passar flanela seca.

Passar mop água e/ou pano umedecido em detergente e/ou
Limpar

desinfetante nos pisos.
Passar flanela umedecida em desinfetante nas superfícies de
móveis, paredes
e portas.

Aplicar solução detergente e/ou desengraxante através de escova,
enceradeira,
Lavar
mop água, lavadora automática de pisos e/ou máquina de alta
pressão, enxaguar e enxugar.

Lustrar o piso através de enceradeira.
Lustrar

Lustrar móveis, revestimentos e metais com flanela seca e produtos
adequados.

Lavar com detergente, removendo a cera velha, aplicando em
seguida nova
Encerar

Varrer

camada de cera, apropriada ao tipo de piso.

Varrer com os diferentes tipos de vassouras ou mop pó.

Aspirar superficialmente todas as áreas acarpetadas com aspirador
de pó e/ou
Aspirar Superficialmente

vassoura mágica.

Aspirar todas as áreas acarpetadas com aspirador de pó, afastando
móveis e
Aspirar Profundamente

objetos dos cantos para otimização do trabalho.
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Recolher detritos com o auxílio de luvas em sacos plásticos e/ou
carrinhos e
Recolher lixo

transportá-los ao local apropriado.

Abastecer os sanitários com: papel higiênico, papel toalha, sabão
líquido e
Abastecer

Conservar

sacos plásticos.

Manter o local limpo e seco.
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MÓVEIS, DIVISÓRIAS E OBJETOS EM GERAL.

Madeira Natural e Encerada Retirar o pó utilizando pano de limpeza em todos os lados.
Colocar uma pequena quantidade de lustra-móveis em pano de limpeza e
aplicá-lo no objeto a ser limpo.
Dar polimento com flanela em todos os lados.

Madeira Envernizada

Retirar o pó utilizando pano de limpeza em todos os lados.
Umedecer o pano de limpeza em água e passá-lo no objeto a ser limpo.
Deixar secar por completo.
Dar polimento com flanela por todos os lados.

Euraplac, Duraplac e Fórmica. Retirar o pó utilizando pano de limpeza.
Passar a fibra de limpeza branca com suporte limpa tudo, umedecida em
detergente neutro no objeto a ser limpo.
Passar no objeto pano de limpeza umedecido em água. Deixar secar por
completo.
Dar o polimento com flanela em todos os lados.

Metais não Revestidos

Retirar o pó utilizando pano de limpeza umedecido em detergente neutro
em todos os lados.
Enxaguar o excesso com pano umedecido em água. Limpar o excesso com
pano.
Dar polimento com flanela.

Metais Inox e Cromado

Retirar o pó utilizando pano de limpeza.
Passar o pano de limpeza umedecido e/ou outro produto adequado por
toda a superfície do objeto.
Enxaguar o excesso com pano umedecido em água. Limpar o excesso com
pano.
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Dar polimento com flanela.

Metais Esmaltados, Acrílicos, Retirar o pó utilizando pano de limpeza.
Plásticos e Fibra de Vidro.
Umedecer a fibra de limpeza branca no Veja Multiuso, passar no objeto
começando pela parte inferior e seguir até a parte mais alta.
Enxaguar o excesso com pano umedecido em água. Dar polimento com
flanela.

Vidros

Retirar o pó utilizando pano de limpeza.
Passar a luva de limpeza com suporte limpa-vidro, umedecida em Vidrex
na superfície a ser limpa.
Dar polimento com flanela em todos os lados.

Carpete

Retirar o pó utilizando aspirador.
Retirar manchas com utilização do removedor de manchas.

PAREDES, COLUNAS E FORRO.

Remoção de Manchas

Passar pano de limpeza na área manchada para retirar o pó.
Umedecer a fibra de limpeza branca no detergente neutro e passar sobre a
superfície manchada.
Passar pano umedecido em água onde foi aplicado o detergente. Secar com
pano de limpeza seco.

Limpar/Lavar

Limpeza das grelhas de ar condicionado com panos umedecidos em Veja
Multiuso.
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Enxaguar o excesso com pano umedecido em água. (Não permitir secagem
da solução na parede.)
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PISOS DUROS

Recolher os detritos maiores com vassouras de pelo e pá automática. Retirar
pó com mop pó utilizando o movimento serpentina.
Lavação
Espalhar detergente removedor com mop água o suficiente para não secar
durante o tempo de aplicação, agir por cinco minutos aproximadamente.
Lavar os cantos e rodapés com suporte limpa-tudo e fibra de limpeza preta
ou verde-escuro.
Recolher o detergente do piso com mop água. Esperar o piso secar por
completo.

Enceramento

Com o piso limpo passar o mop água levemente umedecida em água. Esperar
o piso secar por completo.
Espalhar a cera no piso com mop água.
Deixar o piso secar por completo e, caso necessário, aplicar nova camada.
Dar o polimento utilizando enceradeira com o disco branco.
Dar o polimento nos cantos utilizando o suporte limpa-tudo e fibra de
limpeza branca.

SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vasculhar o teto com vassouras limpa teto.
Remover sujeira visível nos ralos de pias e mictórios.
Esfregar os azulejos com suporte limpa tudo e fibra verde, de baixo para cima e
deixar o detergente agir.
Esfregar os rejuntes dos azulejos com escova lava tanque.
Enxaguar as paredes.
Lavar interna e externamente as pias com fibra branca.
Lavar as torneiras, registros, válvulas, saboneteiras e tubulações.
Enxaguar as superfícies e outros aparelhos lavados.
Lavar internamente os vasos sanitários com escova lavatina.
Dar descarga até que toda a água seja trocada.
Lavar externamente o vaso, assento, tampa e válvulas.
Enxaguar e secar.
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✓
✓
✓
✓

Lavar os cestos de papéis com escova e detergente, enxaguar e secar.
Limpar o piso utilizando mop-água e/ou enceradeira com disco verde ou preto.
Lavar os ralos com escova lavatina e produto Multiuso.
Espalhar desinfetante com mop-água, o bastante para não secar durante o
tempo de aplicação. Deixar agir por cinco minutos.
✓ Lavar os cantos e rodapés com os suportes limpa tudo e fibra de limpeza verde.
✓ Lavar o piso com enceradeira e disco verde ou preto.
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Recolher o detergente do piso com mop-água conjunto duplo.
Enxaguar os ralos.
Enxaguar o piso com mop-água até a água ficar limpa.

Secar o piso com mop-água.
Borrifar odorizador pelo ambiente.
Limpar os espelhos com pano umedecido em detergente.
Secar com pano limpo.
Secar as paredes, vasos, tampas e pias com pano limpo.
Polir as torneiras e metais com flanela.
Recolocar o papel toalha, papel higiênico e cesto de lixo nos seus devidos lugares.
Abastecer dispensadores com material de toalete, caso necessário.
Tirar manchas das portas dos dois lados com pano úmido.
Limpar os batentes com pano úmido em todos os lados.
Limpeza das divisórias dos vasos sanitários com produto Multiuso.

Especificações dos Processos de Limpeza
Procedimentos de higienização
Os procedimentos de Higiene a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica
e normas estabelecidas pela legislação vigente:

• Habilitar os profissionais de Higiene para o uso de equipamentos específicos
destinados à limpeza das áreas crítica semicrítica e não crítica;

• Identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação, durante o
processo de higienização, dividindo a área em local de livre trânsito e local
impedido;
• Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das
atividades de trabalho;
• Não manusear lentes de contato durante o desempenho das atividades de
trabalho;
• Não consumir alimentos e bebidas durante as atividades de trabalho;
• Não guardar alimentos em locais não destinados para esse fim;
• Não fazer uso de calçados abertos;
• Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados
com a utilização de luvas;
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• Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área
antes dos procedimentos de Higiene;

• Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos
sujo/contaminado para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo em
movimento único, do fundo para frente e de dentro para fora;
• Realizar a coleta de resíduos pelo menos, três vezes ao dia, ou quando o
conteúdo ocupar 2/3 do volume total. Os resíduos deverão ser transportados
em carro próprio, impermeável, com cantos arredondados, sem emendas na
sua estrutura; fechado com tampa, lavável, com dreno para escoamento de
líquidos após a lavagem e identificado com o símbolo específico para cada
tipo de resíduo;
• Usar luvas, panos de limpeza, cabeleiras e baldes de cores padronizadas para
cada procedimento;
• Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões,
panos de limpeza, escovas, baldes etc.) nas salas de utilidades indicadas,
segundo procedimento específico, ou no mínimo, diariamente;
Classificação das áreas de Atuação

Área crítica

São áreas que oferecem maiores riscos de transmissão de infecção, ou seja, áreas que realizam um grande
número de procedimentos de risco, onde se encontram pacientes imunodeprimidos, ou aquelas áreas que
por suas especificidades necessitam que seja minimizada a presença de micro-organismos patogênicos. Ex:
CC, CCO, UTI, laboratórios, Agência Transfusional, Banco de Sangue.

Área semi crítica

São áreas onde o risco de transmissão de infecção é baixo, por não haver procedimentos invasivos. Ex:
ambulatórios médicos, quartos e enfermarias.

Área não-crítica

São todas as demais áreas, que não são ocupadas por pacientes.
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Frequência procedimento de limpeza terminal programada

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA TERMINAL –

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA

Conforme cronograma terminal anual

ÁREAS CRÍTICAS

Semanal

ÁREAS SEMI - CRÍTICAS

Quinzenal

ÁREAS NÃO - CRÍTICAS

Mensal

ÁREAS COMUNS

Conforme estabelecido no Cronograma anual

Frequência procedimento de limpeza concorrente

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA

FREQUENCIA MÍNIMA

ÁREAS CRÍTICAS

3x por dia, data e horários preestabelecidos e sempre que
necessário.

ÁREAS SEMI - CRÍTICAS

2x por dia, data e horários preestabelecidos e sempre que
necessário.

ÁREAS NÃO - CRÍTICAS

1x por dia, data e horários preestabelecidos e sempre que
necessário.
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ÁREAS COMUNS

1x por dia, data e horários preestabelecidos e sempre que
necessário.

ÁREAS EXTERNAS

2x por dia, data e horários preestabelecidos e sempre que
necessário.

Frequência procedimento de limpeza terminal programada
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CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA
FREQUÊNCIA DE LIMPEZA TERMINAL

ÁREAS CRÍTICAS

Semanal

ÁREAS SEMI - CRÍTICAS

Quinzenal

ÁREAS NÃO - CRÍTICAS

Mensal

ÁREAS COMUNS

Conforme estabelecido no Cronograma anual

PRODUTOS QUÍMICOS – HOSPITALARES
A definição e aquisição dos produtos químicos devem ser colegiadas, buscando trazer para
a Instituição o CUSTO x BENEFÍCIO mais adequado e seguro.
PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE SANEANTES HOSPITALARES

LEGISLAÇÃO

EMENTA

Resolução RDC
16/8/2010

ANVISA 34 de

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para produtos
desinfetantes.

Resolução RDC
16/8/2010

ANVISA 35 de Dispõe sobre Regulamento Técnico para produtos com ação
antimicrobiana usados em artigos críticos e semicríticos.
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Resolução RDC
17/12/201
0

ANVISA 59 de Dispõe sobre procedimentos e requisitos técnicos para a
notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras
providências.

Resolução RDC
04/7/2011

ANVISA 30 de Substitui a lista de substâncias de ação conservante permitidas
para produtos saneantes.

Resolução RDC nº 31, de 4 de julho Dispõe sobre a indicação de uso dos produtos saneantes na
de 2011
categoria "Esterilizante", para aplicação sob a forma de imersão,
a indicação de uso de produtos saneantes atualmente
Resolução RDC/Anvisa 55 decategorizados como "Desinfetante Hospitalar para Artigos
Semicríticos" e dá outras providências.
14/11/2012
Resolução-RDC/Anvisa N° 109, de 6
de setembro de 2016
Dispõe sobre os detergentes enzimáticos de uso restrito em
estabelecimentos de assistência à saúde com indicação para
limpeza de dispositivos médicos e dá outras providências.

Dispõe sobre regulamento técnico para produtos saneantes
categorizados como alvejantes à base de hipoclorito de sódio ou
hipoclorito de cálcio e dá outras providências.
Fonte: ANVISA
De acordo com o programa do Ministério da Saúde (MS), os tipos de produtos químicos
utilizados em limpeza de superfícies fixas ou inanimadas do ambiente hospitalar são:
Produtos detergentes: São produtos que contem em sua formulação
tenso ativos que tem a finalidade de limpar através da redução da tensão
superficial (umectação), dispersão e suspensão da sujeira.
Produtos desinfetantes: São formulações que tem na sua composição
substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para os
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microrganismos não esporulados; podem ser utilizados na presença de
matéria orgânica visível em qualquer superfície inanimada ou fixa do
ambiente hospitalar.
Produtos que limpam e desinfetam em uma única etapa, sem necessidade de enxágue,
contribuem diretamente com a melhoria da produtividade, reduzindo o tempo do procedimento
de limpeza em cada área.
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EQUIPAMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO

Planejamento
Operacional
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Contratação Empresa Especializada em Higienização Hospitalar – 12
meses; Fornecimento:
•

Mão de obra especializada;

•

Fornecimento de descartáveis (saco de lixo branco/infectante, preto/comum,
vermelho/fluídos corpóreos);

•

Insumos e dispensers: papel toalha, papel higiênico, sabonete, álcool gel);

•

Conteiners para coleta interna de resíduos comum e infectante com capacidades de
340 litros;

•

Maquinários para higienização de piso;

•

Produto químico conforme validação da CCISS;

•

Diluidores químicos.

Controle de Pragas
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O controle de pragas em um ambiente hospitalar não é uma tarefa fácil, uma vez que se
trata de um lugar que está em constante atividade, faz uso diversos recursos que não podem ser
contaminados ou danificados no processo de eliminação das infestações, além da presença dos
pacientes, muitas vezes extremamente fragilizados e, portanto, mais propensos a contrair algum
tipo de infecção.
As pragas que infestam hospitais são as mesmas que ocorrem em outros edifícios. São elas:
baratas, ratos, formigas, moscas, pulgas e afins; sendo que o principal problema da presença
desses animais em um espaço clínico reside no fato de que são agentes disseminadores
mecânicos e/ou biológicos de doenças infectocontagiosas causadas por protozoários, vírus,
bactérias e outros microrganismos, além de prejudicarem as condições de esterilização de
equipamentos e ambientes.
A incidência de pragas depende não somente da higiene e limpeza do local, mas também
da sua localização e manutenção. Uma Policlínica localizado, por exemplo, às margens de um rio
no qual é frequentemente despejado esgoto, ou ainda próximo a instalações industriais, pode ter
uma higienização adequada em suas instalações, entretanto, se seus vizinhos não
necessariamente seguirem os mesmos princípios, acabam por ocasionar a migração de ratos,
baratas e semelhantes de uma instalação para a outra; ou seja, os bons cuidados dentro da
Policlínica não impedem que as pragas de outros ambientes venham habitar o local.
Seja a infestação de origem interna ou externa ao ambiente hospitalar, para que o
problema possa ser diagnosticado e devidamente controlado, a sugestão de Oliveira é que todo
o estabelecimento seja monitorado periodicamente, sendo que as estratégias de controle devem
ser aplicadas de acordo com o local e com o tipo de infestação observada. No entanto ainda que
a origem da infestação seja principalmente externa, as medidas de higiene dentro das instalações
clínicas ajudam a minimizar o problema.
Tendo em vista que determinadas áreas são mais propensas a desenvolverem uma
infestação em relação a outras, há uma periodicidade recomendada para melhor eficiência na
identificação e controle dos insetos.
É importante, contudo, lembrar que estas são sugestões. São elas:
•
•
•
•

•
•

Mensalmente, áreas críticas como cozinhas, copas, despensas e redes de esgoto devem
ser desinsetizadas;
Áreas de cuidados com os pacientes como enfermarias, apartamentos, centros cirúrgicos,
CTIs, Pronto Socorro e consultórios médicos devem ser inspecionados quinzenalmente,
Setores administrativos devem passar por inspeção a cada dois meses.
O controle citado acima é, na maioria das vezes, realizado com os materiais menos
agressivos possíveis, como géis baraticidas e formicidas, ratoeiras, entre outros. Se por
alguma eventualidade for necessário um controle químico mais eficiente no ambiente
hospitalar, certas medidas devem ser tomadas visando garantir a segurança de todas as
pessoas envolvidas ativa ou passivamente no processo, tais como:
Ações de controle químico devem ser de conhecimento da Diretoria Administrativa, que,
por sua vez, informará aos setores os horários e locais que serão desinsetizados ou
desratizados;
É indispensável a prescrição do produto em formulário próprio, com o devido
detalhamento do processo de aplicação pelo referido responsável técnico.
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Planejamento – Controle de Pragas

Contratação Empresa Especializada em
Controle Integrado de Pragas conforme
RDC 18 e RDC 52

Visitas
semanais
preventivo às pragas.

para

combate

ÁREA DE QUALIDADE
4.4

Incremento de Atividades:

4.4.1 Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais.
4.4.1.1

Da Proposta

Diante da complexidade do processo saúde-doença, além do reconhecimento da cidadania
como fundamental no enfrentamento da realidade socioeconômica e sanitária, ressaltamos a
necessidade da reflexão permanente acerca da formação em saúde, do envolvimento da
comunidade para cuidados sobre saúde, e que a implantação de projetos sociais, tem como
objetivo promover a reflexão, conscientização de forma constante sobre cuidados de saúde,
.buscando melhorar qualidade vida e acesso à informação além do promover envolvimento junto
à população
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Acreditamos que esta deve contemplar muito mais que as habilidades técnicas, as quais
são importantes para a prática profissional em saúde, porém são insuficientes para promover
mudanças consistentes nos fatores condicionantes e determinantes da saúde, bem como para
sustentação dos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nossa visão acerca da gestão da unidade saúde é que além da formação profissional e ou
universitária é que esta deve impulsionar o desenvolvimento de competências específicas para a
atuação profissional na área de saúde e, também, enfatizar preceitos éticos, técnicos e políticos,
no sentido proposto pela Saúde Coletiva, caracterizada como um campo no qual se inscrevem as
múltiplas dimensões indissociáveis do ser humano, para além dos fenômenos biológicos e
orgânicos, considerando sua inserção no contexto sócio histórico.
Partindo destes pressupostos, apresentamos alguns projetos que deverão ser implantados
pela nossa gestão afim de viabilizar uma gestão mais humanizada, buscando atender os usuários
SUS da policlínica, colaboradores, bem como de oportunizar outras formas de tratamento aos
agravos da população que busca o serviço da unidade.
4.4.1.2

Projetos de Saúde na Comunidade
Descrição

A Humanização / Política Nacional de Humanização. No campo da saúde, humanização diz
respeito a uma aposta ético-estético-política: ética porque implicara a atitude de usuários,
gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e corresponsáveis; estética porque relativa
ao processo de produção da saúde e de subjetividade autônomas e protagonistas; política porque
se refere à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS
estas congregadas as ações da Policlínica Regional - Unidade Posse . O compromisso éticoestético-político da humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo
dos sujeitos, de corresponsabilidades entre ele, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos
direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão.”
Direção do Instituto CEM terá como primórdio a questão da Humanização do Ambiente Policlínica Regional - Unidade Posse , em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual
de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, propõe um Programa de Humanização para que seja
agregado as diversas ações a serem desenvolvidas pelos profissionais, usuários e comunidade da
Policlínica Regional - Unidade Posse e ao mesmo tempo criar subsídios à implantação de um
programa permanente de Humanização que beneficie os usuários, trabalhadores e comunidade
tanto da assistência , quanto do trabalho em saúde. Atendendo a usuários da infância-juventude,
adultos, com a capacidade de oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços
tecnológicos com o bom relacionamento. Melhoria nas condições de trabalho do cuidador e de
comunicação e informação tanto nas relações de trabalho quanto aos usuários.
Os serviços de saúde têm alcançado um enorme avanço científico, tecnológico e de
conhecimento. Entretanto esta evolução não tem sido acompanhada por um correspondente
avanço na qualidade do contato humano.
O planejamento de saúde, na maioria das vezes, subestima e desconsidera as
circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas ligadas a saúde e a doença. A experiência
mostra que uma infinidade de mal entendidos e dificuldades enfrentadas pelos usuários e
trabalhadores no ambiente hospitalar podem ser minimizados, quando se ouve, compreende,
acolhe, considera e respeita tanto os usuários, como aqueles que cuidam – atores essenciais para
a humanização.
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A Policlínica Regional - Unidade Posse como instituição de ensino, pesquisa e assistência
prestadora de serviços à comunidade, tendo como missão “Desenvolver , eficaz e eficientemente,
e de forma equilibrada, a formação e a capacitação de recursos humanos, a pesquisa na área de
saúde e a assistência”, respondendo às necessidades de saúde da população e, inserido no
Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás, constituir- se como referência para áreas específicas,
propõe um Programa de Humanização.
O programa se propõe a articular as iniciativas de humanização, como também incentivar
o desenvolvimento de uma nova cultura que fortaleça uma política de respeito e valorização
humana.
Humanizar o ambiente hospitalar é resgatar e fortalecer o comportamento ético, articular
o cuidado técnico-científico, com o cuidado que incorpora a necessidade de acolher o
imprevisível, o incontrolável, o diferente e singular. Mais do que isso, humanizar é adotar uma
prática em que profissionais e usuários considerem o conjunto dos aspectos físicos,
subjetivos e sociais, assumindo postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do
desconhecido e de reconhecimento de limites.
Humanizar é portanto, alcançar benefícios mútuos para a saúde dos usuários, dos
profissionais e da comunidade.
As dificuldades encontradas são as mais variadas, em especial com relação à mudança de
postura dos pacientes e profissionais nos últimos anos. Se de um lado houve uma maior
participação tanto dos usuários quanto dos profissionais na gestão dos serviços, está ainda é
incipiente se considerarmos o todo institucional.
O Instituto CEM tem como objetivo apoiar e estimular as ações humanizadoras na
Policlínica Regional - Unidade Posse , mas a humanização só será realmente possível quando
houver um esforço conjunto de toda a comunidade. Todo ator desta instituição deve ser parte
integrante desta proposta, sendo como idealizador de uma nova ação ou projeto, dentro do seu
local de trabalho, juntamente com a sua equipe . Ou levando sua proposta ou ideia até a
comissão, para discussão e viabilização da mesma.
A comissão em suas reuniões semanais está sempre aberta a receber sugestões e críticas
para se tentar criar alternativas que melhorem as relações entre os atores institucionais.
Agregar e apoiar a continuidade dos diferentes projetos desenvolvidos na Policlínica
Regional - Unidade Posse .
Possibilitar reflexão e promoção no fortalecimento contínuo desta política. Sensibilizar e
responsabilizar a todos os atores envolvidos na Instituição para que desenvolvam projetos e
ações que propicie um atendimento de qualidade, respeitando a subjetividade do usuário e os
profissionais da saúde.
Atender aos vários eixos que a Política de Humanização pressupõe (...) como eixos de ação
que objetivam a Institucionalização, difusão, desta estratégia e, principalmente, a apropriação de
seus resultados pela sociedade.
Eixo das Instituições do SUS: eixos da gestão do trabalho (propõe-se à promoção de ações
que asseguram a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão,
fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua motivação , o auto desenvolvimento e o
crescimento profissional eixo do financiamento, eixo da atenção, eixo da educação permanente,
indica- se que a Política Nacional Humanização conteúdo profissionalizante na graduação, pós
graduação e extensão em saúde, vinculando-a aos Polos de Educação Permanente e as
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instituições de formação, eixo da informação /comunicação, indica- se por meio de ação de mídia
e discurso social amplo a inclusão da Política Nacional de Humanização, eixo da gestão da Política
Nacional de Humanização, indica-se o acompanhamento e avaliação sistemáticos das ações
realizadas, estimulando a pesquisa relacionada ás necessidades do SUS na perspectiva da
humanização.
Metodologia
Será instituída pelo Instituto CEM a Humanização multidisciplinar que terá como
metodologia de trabalho:
•

Levantamento das iniciativas, promovendo a integração das mesmas;

•

Realização de Oficinas e Seminários; para traçar o Plano de ação na Policlínica Regional Unidade Posse .

•

Elaboração das diretrizes para sistematização do Programa;

•

Divulgação da Política Nacional de Humanização e sensibilização dos diversos atores
desta Instituição.

•

Liderar o processo de humanização na Policlínica.

•

Promover uma ação conjunta da alta administração da Policlínica e de lideranças
representativas dos profissionais dos vários setores e serviços.

•

Buscar estratégias de comunicação e integração entre os diferentes setores. Promover
fluxo de propostas e deliberações.

•

Apoiar e divulgar as iniciativas de humanização em desenvolvimento.

•

Avaliar os projetos que já estão em desenvolvimento e os que ainda vão ser
desenvolvidos na instituição, de acordo com os parâmetros de humanização propostos.

•

Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de
humanização.
Implantação de Projetos de Humanização
Projeto “Alegria ... Alegria”
Apresentação

O presente projeto “alegria..alegria” consiste em implantação de parceria com Escolas e
Universidade local para atuar dentro da unidade com os usuários e seus familiares do qual o
serviço assistencial contribua para o processo de recuperação da ansiedade e depressão por
perda de condução de saúde, oportunizando assim outras formas ver a vida além de restabelecer
sua saúde emocional através do riso.
As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura
dos Termos de Cooperação técnica entre a UNIDADE e as Escolas, associações e ou Universidade
através de ligas acadêmicas, grupos de contadores de história e, grupos de apoio. Estes terão
suas atividades descritas no termo de cooperação técnica e a metodologia deste projeto se dará
por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os tutores e, posteriormente, os tutores e
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alunos desenvolverão a promoção da alegria do projeto para atividades extra muro nos espaços
de abrigamento de crianças (Semeis e creches) asilos e centros de apoio do município.
Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou estudantes estagiários e
ou voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de
capacitação, no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a
missão da unidade e os objetivos do projeto.
A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho da UNIDADE e, assim,
espera-se que esse projeto promova inclusão social, cultural da unidade junto ao sociedade local
e regional.
Objetivo
Oportunizar entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a população em geral em
um ambiente alegre, motivacional e cultural.
Público alvo
A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior
incidência de vulnerabilidade de agravos em saúde, usuários e familiares que recorrem ao
UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades
da rede atendimento.
Recursos materiais
•

Termo de Cooperação Técnica;

•

Materiais didáticos lúdicos;

•

Jalecos;

•

Roupas de fantasias;

•

Fantoches;

•

Tecidos múltiplos;

•

Maquiagens;

•

Transporte;

•

Motorista;

•

Combustível.

Ações: Firmar parcerias com Escolas/Faculdades de Artes ou grupos de divulgação de artes
cênicas para interagir com os pacientes.
Duração: Permanente
Periodicidade: Permanente
Divulgação: Todas as apresentações são divulgadas para os pacientes e colaboradores por
meio de murais, site da Policlínica e newsletters. O Setor de Comunicação também promoverá
ampla divulgação nos cadernos especiais de Cultura para conhecimento da sociedade.
Avaliação: Após as primeiras atuações do projeto “ Alegia...alegria”, os responsáveis farão
uma análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se
necessário farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 520

Proposta Policlínica Regional - Posse

técnicos do departamento do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da
comunidade serão envolvidos nesse processo.
Resultados esperados: Com a realização desse Projeto, espera-se oportunizar contato com
a cultura e lazer a toda a população carente da cidade, bem como aos usuários que estão sendo
atendidos na unidade.
Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da
reabilitação da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social e cultural dos
usuários e seus familiares e da população carente do município e região do Estado de Goiás.
Paciente Aniversariante
O segredo da humanização no ambiente de saúde está nos detalhes. São os gestos
aparentemente pequenos, medidas simples do dia-a-dia, mas que contribuem para que
pacientes, acompanhantes e funcionários se sintam acolhidos e respeitados pela unidade de
saúde.
O conceito de humanização é levado para todos os setores e, naturalmente, o envolver o
Serviço de Nutrição e Dietética é de suma importância. Pacientes que completam aniversario
enquanto estão na policlínica recebem além do carinho da equipe de assistência, um Cupcake
preparado especialmente para celebrar a data.
Objetivo:
Com um gesto simples essa surpresa pode comover o homenageado, afinal ninguém
espera ser presenteado pela própria policinica, durante seu atendimento. Pode ser algo simples,
mas faz com eles percebam que são vidas que estão sob nossos cuidados e merecem todo
respeito e atenção.
Metodologia
Para não perder nenhuma data festiva, o servido de Tecnologia da informação terá que
desenvolver um alarde no sistema que identifica todos os pacientes que fazem aniversário
dentro daquele mês, podendo todos os colaboradores ter acesso a essa data e informar Serviço
de Nutrição e Dietética.
O símbolo de um bolo é colocado ao lado do nome do aniversariante para que
nutricionista possa visualizar e solicitar preparo
Na hora da entrega a equipe multiprofissional se reúne para surpreender o paciente
Conclusão.
Conclusão ser uma policlínica de referência, comprometida com a humanização e
qualidade dos serviços prestados buscando sempre a total satisfação de nossos clientes internos
e externos
Público Alvo: pacientes que estejam utilizando os serviços da unidade e colaboradores.
Ações: As atividades serão realizadas por estudantes, estagiários e voluntários do projeto,
sendo os mesmos orientados pela coordenadora de Fisioterapia da Unidade de Saúde visando
Orientar e sensibilizar os pacientes sobre o cuidado em saúde, bons hábitos de vida, boa postura,
alongamentos, bem como a importância da prática de atividades psicomotoras. .
Duração: Permanente
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Periodicidade: Permanente
Divulgação: Todas as atividades são divulgadas para os pacientes e colaboradores por meio
de murais, site da Policlínica e newsletters.
Projeto Janeiro Branco
Objetivo: mostrar às pessoas que elas podem se comprometer com a construção de uma
vida mais feliz para si mesmas.
Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade.
Ações: Oficinas e distribuição de material imprenso .e por meio de mídia social.
Duração: 1 mês
Periodicidade: Anual
Projeto “UNIDADE, em Tela”
Apresentação
O presente projeto “UNIDADE, em Tela” inserido no Programa de Humanização da
Policlínica Regional - Unidade Posse terá como objetivo levar exposições artísticas de temas
variados para a unidade, promovendo o acesso à cultura por parte de seus pacientes,
acompanhantes e funcionários. A iniciativa já implantada em outras instituições de saúde tem
revelado resultados satisfatórios no tratamento de seus usuários.
Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade.
Ações: Oficinas e distribuição de material imprenso .e por meio de mídia social.
Objetivo
Oportunizar acesso ao lazer, entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a
população em geral ao desenvolvimento de habilidades artísticas e, em um ambiente alegre,
motivacional para incentivo da cultura goiana e brasileira.
Público alvo
A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior
incidência de vulnerabilidade de agravos em saúde, usuários e familiares que recorrem a
UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades
da rede atendimento.
Recursos materiais
•

Termo de Cooperação Técnica;

•

Materiais artes em tela;

•

Jalecos;

•

Mobiliário específicos de pintura;

•

Transporte;
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•

Motorista;

•

Combustível.

Ações: Firmar parcerias com Entidades /Escolas/Faculdades de Artes ou grupos de
divulgação de artes para interagir com os pacientes.
Duração: Permanente
Periodicidade: Permanente
Divulgação: Todas as apresentações são divulgadas para os pacientes e colaboradores por
meio de murais, site da Policlínica e newsletters. O Setor de Comunicação também promoverá
ampla divulgação nos cadernos especiais de Cultura para conhecimento da sociedade.
Avaliação: Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, em Tela”, os responsáveis
farão uma análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se
necessário farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos
técnicos do departamento do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da
comunidade serão envolvidas nesse processo.
Resultados esperados: Com a realização desse Projeto, espera-se trazer qualidade de vida
e desenvolvimento cultural e artístico para seus participantes, oportunizando contato com a toda
a população carente da cidade Posse e região, bem como aos usuários que estão acolhidos na
UNIDADE.
Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da
reabilitação da saúde da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social aos
usuários, seus familiares e a população carente do município de Posse e ou do Estado de Goiás.
Cronograma de Atividades
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Projeto Curtindo o carnaval com responsabilidade
Objetivo: promover a conscientização dos foliões sobre os riscos do consumo durante o do
álcool em excesso e da prática do sexo sem proteção.
Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade e membros da comunidade da Região de Saúde onde está localizada a unidade.
Ações: Abordagens de usuários do SUS que utilizarem os serviços da unidade uma semana
antes e durante o carnaval. Abordagens de foliões em pontos . estratégicos da cidade, com a
distribuição de materiais informativos e preservativos.
Duração: 2 semanas durante o período do Carnaval.
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Periodicidade: Anual
Projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual”
Apresentações
O presente projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual” consiste em implantação de parceria
com grupos religiosos múltiplos e grupos de auto e mutua ajuda local para atuar dentro da
UNIDADE com os usuários e seus familiares do qual o serviço assistencial contribua para o
processo de recuperação da espiritualidade, como fonte de restauração do quadrilátero de sua
saúde, oportunizando assim outras a restauração da sua condição biológica, social, psicologia e
espiritual como preconiza a OMS.
As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura
dos Termos de Cooperação técnica entra a UNIDADE e os grupos religiosos múltiplos e de auto e
mutua ajuda. Este terão suas atividades descritas no termo de cooperação técnica e a
metodologia deste projeto se dará por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os
tutores e, posteriormente, executarem os tutores e parceiros voluntários na promoção da
espiritualidade em atividade extra muro nos espaços de abrigamento de crianças (escolas, Semeis
e creches), presídios, asilos e centros de apoio do município e outros.
Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou grupos religiosos
voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de capacitação,
no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a missão e os
objetivos do projeto da UNIDADE.
A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho da UNIDADE e, assim,
espera-se que esse projeto promova inclusão social, cultural e espiritual dos internos e da
sociedade local e regional. Portanto, essa iniciativa se justifica pela necessidade de integrar os
acolhidos para fora do espaço físico da unidade, com objetivo de minimizar as lacunas existentes
em determinadas comunidades de saúde e ao cidadão, além de contribuir para o processo de
recuperação da saúde através da espiritualidade.
Objetivo
Oportunizar acesso a espiritualidade integrando aos usuários/familiares e a população em
geral em um ambiente alegre, motivacional e de fé, dando esperança de uma vida mais saudável,
integra e calma.
Público alvo
A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior
incidência de vulnerabilidade de agravos em saúde, usuários e familiares que recorrem ao
UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades
da rede atendimento.
Recursos materiais
✓ Termo de Cooperação Técnica;
✓ Transporte;
✓ Motorista;
✓ Combustível.
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Ações: Envolver a Comunidade local e pacientes usuários que utilizam a unidade de
saúde
Duração: Permanente
Periodicidade: Mensal
Divulgação: Calendário anual com toda programação Serviço de Capelania, para os
pacientes e colaboradores por meio de murais, site da Policlínica e newsletters.
Avaliação
Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, em Paz Espiritual”, os responsáveis
farão uma análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se
necessário farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos
técnicos do departamento do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da
comunidade serão envolvidos nesse processo.
Resultados esperados
Com a realização desse Projeto, espera-se oportunizar o resgate a espiritualidade a toda a
população da cidade Posse e região, bem como aos usuários que estão sendo atendidos na
unidade.
Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da
reabilitação da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social, cultural e
espiritual dos usuários e seus familiares e da população carente do município e região do Estado
de Goiás.
Previsão orçamentaria
Fonte orçamentária
Projeto Fim de ano solidário
Objetivo: Humanizar o atendimento em todas as alas durante o período de Natal e Ano
Novo.
Público alvo: Usuários do SUS que estivem utilizando os serviços da unidade nesse período.
Ações: Promover oficina com os colaboradores da unidade objetivando incentivar a
dispensação de atendimento diferenciado aos usuários em razão dos períodos festivos. Firmar
Parcerias com entidades religiosas para realização de visitas de aconselhamento espiritual.
Duração: 20 de Dezembro a 3 de Janeiro
Periodicidade: Anualmente
Projeto “Unidade, Som + Nóis ”
Apresentação
O presente projeto “UNIDADE, Som + Nóis” consiste em implantação de parceria com
Escolas de música, associações, grupos de apoio e Universidade local para atuar dentro da
UNIDADE com os usuários e seus familiares do qual o serviço assistencial contribua para o
processo de diminuição da ansiedade, depressão e a descoberta de novos prazeres de vida, lazer
e cultural.
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As atividades previstas no projeto serão incorporadas gradativamente, após a assinatura
dos Termos de Cooperação técnica entra a UNIDADE e as Escolas de música, associações, grupos
de apoio e ou Universidade através de ligas acadêmicas ou grupos de musicoterapia. Estes terão
suas atividades descritas no termo de cooperação técnica e a metodologia deste projeto se dará
por encontros nos espaços internos da UNIDADE com os tutores e, posteriormente, os tutores e
alunos desenvolverão a promoção da saúde através da música em atividades extra muro nos
espaços de abrigamento de crianças ( escolas, Semeis e creches ) asilos e centros de apoio do
município
Os monitores que atuarão nessa vertente são profissionais e ou estudantes estagiários e
ou voluntários. Cabe ressaltar, que todos os monitores, passarão por um processo de
capacitação, no intuito de estabelecer uma inter-relação entre a equipe e envolvê-los com a
missão e os objetivos do projeto da UNIDADE.
A responsabilidade social é uma das preocupações do trabalho do UNIDADE e, assim,
espera-se que esse projeto promova inclusão social, cultural dos internos e de toda a sociedade
local e regional.
Objetivo
Oportunizar acesso ao lazer, entretenimento e integrar aos usuários/familiares e a
população em geral em um ambiente alegre, motivacional para incentivo da cultura goiana e
brasileira.
Público alvo
A população em geral (crianças, jovens, adultos e idosos) residente em bairros de maior
incidência de vulnerabilidade de agravos em saúde, usuários e familiares que recorrem a
UNIDADE em busca de encaminhamento para média e alta complexidade e/ou outras unidades
da rede atendimento.
Recursos materiais
✓ Termo de Cooperação Técnica;
✓ Materiais e instrumentos musicais;
✓ Uniformes;
✓ Transporte;
✓ Motorista;
✓ Combustível.
Ações: Oficinas e distribuição de material imprenso .e por meio de mídia social.
Duração: Permanente
Periodicidade: Mensal
Divulgação: Todas as apresentações são divulgadas para os pacientes e colaboradores por
meio de murais, site da Policlínica e newsletters. O Setor de Comunicação também promoverá
ampla divulgação nos cadernos especiais de Cultura para conhecimento da sociedade.
Avaliação: Após as primeiras atuações do projeto “UNIDADE, Som + Nóis”, os responsáveis
farão uma análise, semestralmente, dos resultados alcançados e a partir dessa experiência, se
necessário farão ajustes visando os objetivos definidos no projeto. Uma equipe composta pelos
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técnicos do departamento do ensino e pesquisa da UNIDADE, monitores e pessoas da
comunidade serão envolvidos nesse processo.
Resultados esperados: Com a realização desse Projeto, espera-se trazer qualidade de vida
e desenvolvimento cultural e artístico para seus participantes, oportunizando contato com a toda
a população carente da cidade Posse e região, bem como aos usuários que estão acolhidos na
UNIDADE.
Este Projeto vem de encontro à proposta de atuação preventiva e da promoção da
reabilitação da saúde da UNIDADE por se tratar de um serviço de apoio a inclusão social aos
usuários, seus familiares e a população carente do município de Posse e ou do Estado de Goiás.
Projeto Ação de Saúde
Objetivo: Aproximar da realidade dos indivíduos realizando verdadeiras campanhas de
prevenção e diagnóstico precoce de doenças nos bairros em que eles se inserem. Além disso, visa
orientar as comunidades sobre temas na área de saúde. Estimular a participação do indivíduo no
cuidado com a saúde, sobretudo a prevenção. Verificar a presença de alguns fatores de risco para
doenças consideradas problema de saúde pública, como glaucoma, aterosclerose, diabetes)
obesidade e suas complicações.
Público Alvo: Usuários do SUS moradores do município de Posse e que estejam utilizando
os serviços da unidade.
Ações: A atuação do INSTITUTO CEM será por meio de palestras informativas sobre
diversos temas na área de saúde, com enfoque em prevenção de doenças, hábitos de vida
saudáveis, uso adequado de medicamentos, uso e abuso de drogas, sexualidade e saúde bucal.
Haverá oportunidades para tirar dúvidas, esclarecimentos e distribuição de panfletos para os
participantes. Os estagiários da Unidade de Saúde devidamente treinados, medirão, nos
indivíduos interessados, o índice glicêmico, calcularão o IMC e aferirão a pressão arterial
sistêmica, cujos resultados poderão ser divulgados para a população geral por meio de projetos
de pesquisa, desenvolvidos posteriormente, sobre os temas abordados, Além disso, tais
resultados serão instantemente informados aos voluntários com a respectiva orientação sobre
sua conduta no sentido de prevenir possíveis complicações para sua saúde e de procurar um
atendimento médico.
Duração: Permanente
Periodicidade: Permanente
Projeto Fisioterapia na Promoção da Saúde
Objetivos: Desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da
saúde e a prevenção das condutas de risco bem como fomentar uma análise sobre os valores, as
condutas, condições sociais e os estilos de vida dos sujeitos envolvidos.
Público Alvo: pacientes que estejam utilizando os serviços da unidade.
Ações: As atividades serão realizadas por estudantes, estagiários e voluntários do projeto,
sendo os mesmos orientados pela coordenadora de Fisioterapia da Unidade de Saúde visando
Orientar e sensibilizar os pacientes sobre o cuidado em saúde, bons hábitos de vida, boa postura,
alongamentos, bem como a importância da prática de atividades psicomotoras. .
Duração: Permanente
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Periodicidade: Permanente
Proposta De Implantação De Um Ambulatório Ocupacional
A organização social propõe, a implantação de um Ambulatório de Saúde Ocupacional, que
tem por objetivo exercer uma atividade coadjuvante ao ambulatório da policlínica e atender a
demanda por esse tipo de serviço de pessoas que não possuem vínculo formal de trabalho com
empresas ou que exerçam a atividade de forma autônoma.
Não existem estimativas oficiais da quantidade de pessoas que trabalham no setor na
informalidade, mas considerando que o sistema produtivo da área de confecção trabalha com
um grande número de prestadores de serviços não formalizados em atividades como de facção
de montagem, facção de acabamento, bordados, manutenção de máquinas e equipamentos,
representação comercial e desenho de moldes, a implantação do Ambulatório de Saúde
Ocupacional é uma oportunidade para que pesquisadores iniciem estudos nessa área.
SELMA MARIA DA SILVA, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, pesquisou as
relações de trabalho no setor de confecção, em Goiânia, e relatou: De acordo com Leite (2004) o
processo de terceirização/subcontratação é caracterizado como mal pago, desqualificado, com
altas taxas de doenças profissionais e com predominância na divisão de gênero, com enorme
concentração de mulheres na categoria. A autora destaca também, que as condições de trabalho
nas fábricas são precárias, os salários são baixos, alta rotatividade, jornada de trabalho alta,
treinamentos escassos, benefícios pouco significativos, má iluminação, pouco espaço, dentre
outros. Já a organização da produção, a autora descreve as inovações como pouco significativas,
baseada na divisão de trabalho e na organização da produção em linhas.
Atribuições:
O Ambulatório de Saúde Ocupacional terá as seguintes atribuições:
•

Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações,
primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para
exame etc.

•

Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados,
investigação epidemiológica, informação sobre doenças etc

•

Promover ações de educação em saúde por meio de palestras, demonstrações,
treinamento in loco, campanhas etc

•

Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de
observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado
nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica

O que difere o Ambulatório de Saúde Ocupacional do ambulatório comum é que as
atividades serão realizadas por médico do trabalho que, ao detectar indícios da necessidade do
usuário ser submetido à ação da assistência médica comum, realizará o encaminhamento do
usuário/paciente para a especialidade médica correta.
Estima-se que o Ambulatório de Saúde Ocupacional realizará, mensalmente, 160 consultas
médicas de saúde ocupacional, as quais gerarão 320 encaminhamentos para outras áreas,
havendo um incremento na ordem 480 consultas ambulatoriais por mês e 5.760 no ano.
Nessa estimativa não está computado os reflexos que a consulta médica de saúde
ocupacional impactará na área multidisciplinar e nas internações.
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Público Alvo: Usuários do SUS moradores do município de Posse e que estejam utilizando
os serviços da unidade.
Ações: A atuação do INSTITUTO CEM será por meio de palestras informativas sobre
diversos temas, com enfoque em prevenção de doenças, hábitos de vida saudáveis, uso
adequado de medicamentos, uso e abuso de drogas, sexualidade e saúde bucal. Haverá
oportunidades para tirar dúvidas, esclarecimentos e distribuição de panfletos para os
participantes. .
Duração: Permanente
Periodicidade: Mensalmente
Cronograma de Atividades dos Projetos de Humanização
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4.4.2 Proposição Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde
4.4.2.1

Proposta Para Implantar – Geriatria Em Ambulatorio

Implantar equipes de Geriatria capacitadas para prestar atendimento com excelência aos
idosos, com serviço humanizado e multiprofissional.
A estrutura proposta composição com Médicos Geriatras para acompanhamento dos
pacientes desde o Pronto-Socorro e atendimento ambulatorial, garantindo uma linha de cuidado
completa e abrangente, de acordo com as necessidades e complexidades exigidas pelos pacientes
idosos.
Com o acompanhamento ambulatorial, ofereceremos tanto o tratamento de doenças
crônicas como a prevenção e o controle de saúde com qualidade de vida, promovendo o
envelhecimento saudável.
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O Instituto CEM, com o objetivo de atender seus pacientes dentro das melhores práticas,
propõe que o paciente idoso, ao dar entrada, seja atendido pelo Geriatra até o recebimento da
alta, realizando a Avaliação Geriátrica Ampla. Desta forma, o médico fica responsável pelos
encaminhamentos e análises necessárias para este paciente, possibilitando a visão global de cada
caso e diminuindo o período de tratamento dentro da Policlínica. Ao passar pelo PS, o idoso é
direcionado diretamente para o Geriatra, e em casos de internação, terá uma equipe
multidisciplinar empenhada em sua recuperação e restabelecimento da sua saúde.
O atendimento Geriátrico é prestado ambulatorial diariamente, oferecendo tratamentos
para doenças crônicas, com alta complexidade, além da prevenção, promovendo a qualidade de
vida, sempre ativos e saudáveis
4.4.2.2

Avaliação Multidimensional Do Idoso

Da Apresentação
À medida que avança o envelhecimento populacional, cresce o desafio de oferecer à
população idosa os cuidados adequados para a atenção à sua saúde, pois há diversas
particularidades que devem ser conhecidas e consideradas.
Apresentamos os princípios e instrumentos da Avaliação Multidimensional da Saúde do
Idoso, processo de trabalho que deverá fundamentar a Atenção Integral à Saúde do Idoso.
Complementando as capacitações realizadas em todo o Estado, deve estar disponível em todos
os pontos de atenção da Rede, subsidiando a prática diária de nossos profissionais. Ao lançar este
recurso, pretendemos contribuir para que se alcance a meta final do envelhecimento ativo, com
qualidade de vida e manutenção da independência e autonomia pelo tempo máximo possível.
Em atenção a portaria n 2.528 de19 de outubro de 2006, a atenção à saúde adequada e
digna para os idosos e idosas brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa
que teve, por uma série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e
agravos que impõem sérias limitações ao seu bem-estar.
Bem-estar é um termo geral que engloba o universo
Bem-estar e funcionalidade são equivalentes. Representam a presença de autonomia
(capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as
próprias regras) e independência (capacidade de realizar algo com os próprios meios), permitindo
que o indivíduo cuide de si e de sua vida. A própria portaria que institui a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa considera que “o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais
pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença
orgânica” (BRASIL, 2006). Por sua vez, a independência e autonomia estão intimamente
relacionadas ao funcionamento integrado e harmonioso dos seguintes sistemas funcionais
principais (Figura 01):
•

Cognição: é a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano.

•

Humor: é a motivação necessária para atividades e/ou participação social.

Inclui, também, outras funções mentais como o nível de consciência, a senso-percepção e
o pensamento.
ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO:
Aspectos Conceituais
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•

Mobilidade: é a capacidade individual de deslocamento e de manipulação do meio onde
o indivíduo está inserido. Depende da capacidade de alcance/preensão/pinça (membros
superiores), postura/marcha/transferência (membros inferiores), capacidade aeróbica e
continência esfincteriana.

•

Comunicação: é a capacidade estabelecer um relacionamento produtivo com o meio,
trocar informações, manifestar desejos, ideias, sentimentos

E está intimamente relacionada à habilidade de se comunicar. Depende da visão, audição,
fala, voz e motricidade orofacial.

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO
A avaliação multidimensional do idoso é o processo diagnóstico utilizado para avaliar a
saúde do idoso. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), os componentes
da saúde são a funcionalidade e a incapacidade. Funcionalidade é um termo que abrange todas
as funções do corpo, atividades e participação social; de maneira similar, incapacidade é um
termo que abrange as deficiências, limitação das atividades ou restrição da participação social.
As funções do corpo são as funções dos sistemas fisiológicos e representam a perspectiva
corporal da funcionalidade. A perda dessa função provoca um nível de incapacidade denominado
deficiência (perspectiva corporal da incapacidade). Atividade é a execução de uma tarefa ou ação
por um indivíduo. Representa a perspectiva individual da funcionalidade. A limitação das
atividades é a dificuldade que um indivíduo pode ter na execução de uma atividade. Participação
é o envolvimento de um indivíduo em uma situação de vida real. Representa a perspectiva social
da funcionalidade.
Restrições da participação social são problemas que um indivíduo pode enfrentar quando
está envolvido em situações reais da vida (perspectiva social da incapacidade) (FARIAS;
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BUCHALLA, 2005). Dessa forma, a revisão dos sistemas fisiológicos corresponde à avaliação da
funcionalidade das estruturas e funções do corpo (deficiências), enquanto que a revisão das
funções corresponde à avaliação das atividades (limitação) e da participação social (restrição).
4.4.2.3

Proposta Implantar Psicologia Para Gestantes
Introdução

A gravidez pode ser sobrecarregada por muitos transtornos do humor, em particular pela
depressão.
Ao contrário do esperado, a literatura e a prática com gestantes e puérperas nos mostram
que a maioria das mulheres, sobretudo as de classe média e baixa, encontra na vivência da
maternidade algum nível de sofrimento psíquico, físico e social no período pré e pós-parto.
Normalmente, nessas fases, observa-se nas mães uma vivência relativamente contínua de
tristeza ou de diminuição da capacidade de sentir prazer, a qual poderá ser transitória ou irá se
tornar crônica caso não sejam assistidas adequadamente. Esse conhecimento segue no sentido
contrário ao de uma crença popular amplamente difundida de que a gravidez é um período de
alegria para todas as mulheres.
Existem três distúrbios que são característicos do período puerperal. São eles a melancolia
da maternidade (baby blues), a depressão pós-parto (DPP) e a psicose puerperal, porém há
também outros transtornos ansiosos como a ansiedade puerperal e o distúrbio de pânico pós- parto. De modo geral, estas não são diagnosticadas nem tratadas adequadamente.
A manifestação clínica da DPP é igual à das depressões em geral : A pessoa sente uma
tristeza muito grande de caráter prolongado, com perda de autoestima, perda de motivação para
a vida, é incapacitante, requerendo na maioria das vezes o uso de antidepressivos.
É sabido que a DPP acontece com mulheres de todas as idades, classes sociais e de todos
os níveis escolares. Ela pode ocorrer com mulheres que desejam muito ter um filho, bem como
com aquelas que não aceitam o fato de ter engravidado
Papel Da Psicologia Na Gravidez
A função dos psicólogos é buscar compreender o papel das funções mentais no
comportamento individual e social, estudando também os processos fisiológicos e biológicos que
acompanham os comportamentos e funções cognitivas.
A nossa proposta ampliar a área de atuação da Psicologia com foco na gestante atuando
de forma preventiva, para auxilio e melhor desenvolvimento da Gestação.
Referencias
https://psicologiaacessivel.net/2015/10/09/o-papel-da-psicologia-na-gestacao-parto-epos-parto/
4.4.2.4

Proposta Implantar Núcleo do Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes
Especiais

O Núcleo do Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes Especiais ( é composto
por equipe multidisciplinar, composta por médico, psicóloga, fonoaudióloga, assistente social e
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fisioterapeuta, que avalia pacientes portadores de necessidades especiais, tais como os que
apresentam paralisia cerebral, autismo ou outras deficiências mentais, os encaminhando para
clínicas credenciadas junto a policlínica, que proporcionam intervenções terapêuticas
interdisciplinares.
Objetivo
Oportunizar acesso e Acompanhamento de Pacientes Especiais integrando aos
usuários/familiares e a população em geral.
Público Alvo: Usuários do SUS moradores do município de Posse e que estejam utilizando
os serviços da unidade.
Ações: A atuação do INSTITUTO CEM será por meio de palestras informativas sobre
diversos temas, com enfoque nos cuidados e criação de grupos de acompanhamento de
Pacientes Especiais integrando aos usuários/familiares e a população em geral.
Duração: Permanente
Periodicidade: Mensalmente
4.4.2.5

Proposta Implantar Serviço de Medicina Física e Reabilitação

O Serviço de Medicina Física e Reabilitação da policlínica funcionará no turno matutino,
das 07h às 12:30h de segunda a sexta-feira.
Atenderá as seguintes especialidades da fisioterapia:
•

Traumato-ortopédica

•

Reumatológica

•

Gerontológica

•

Esportiva

O tratamento é realizado por meio de solicitação médica e inicialmente será agendada uma
triagem, que será feita no próprio Setor de Fisioterapia, mediante disponibilidade de horários.
Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade.
Ações: Oficinas e atividades em grupo, palestras, divulgadas por material imprenso .e por
meio de mídia social.
Duração: mensal
Periodicidade: Anual
4.4.2.6

Proposta Implantar Serviço - Prótese Buco-Maxilo-Facial

Prótese Buco-Maxilo-Facial é a especialidade que tem como objetivo a reabilitação
anatômica, funcional e estética, por meio de substitutos aloplásticos, de regiões da maxila, da
mandíbula e da face ausentes ou defeituosas, como sequelas da cirurgia, do traumatismo ou em
razão de malformações congênitas ou de distúrbios do desenvolvimento.
As áreas de competência para atuação do especialista em Prótese Buco-Maxilo-Facial
incluem:
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•

diagnóstico, prognóstico e planejamento dos procedimentos em Prótese Buco-MaxiloFacial;

•

confecções, colocação e implantação de Prótese Buco-Maxilo-Facial; e,

•

confecção de dispositivos auxiliares no tratamento emanoterápico das regiões BucoMaxilo-Faciais.

Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade.
Duração: mensal
Periodicidade: Anual
4.4.2.7

Proposta Implantar Serviço de Odontopediatria

Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o
tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal da criança, a educação para a saúde bucal
e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área da saúde.
As áreas de competência para atuação do especialista em Odontopediatria incluem:
a) educação e promoção de saúde bucal, devendo o especialista transmitir às crianças, aos
seus responsáveis e à comunidade, os conhecimentos indispensáveis à manutenção do estado
de saúde das estruturas bucais;
b) prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os
problemas relativos à cárie dentária, à doença periodontal, às mal oclusões, às malformações
congênitas e às neoplasias;
c) diagnóstico dos problemas buco-dentários;
d) tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das
estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de cáries, traumatismos, alterações na odontogênese
e malformações congênitas; e,
e) condicionamento da criança para a atenção odontológica.
Público alvo: Usuários do SUS que utilizam os serviços da unidade e colaboradores da
unidade.
Duração: mensal
Periodicidade: Anual
4.4.2.8

Implantar Serviço de Terapia ocupacional

O Serviço de Terapia Ocupacional atuará na promoção da qualidade de vida, habilitando
ou reabilitando o indivíduo para desempenhar, de forma satisfatória, suas atividades de vida
diária: autocuidado corporal, atividades rotineiras da vida pessoal, trabalho, estudo, lazer e
participação social. Para atingir este objetivo, o terapeuta utilizará atividades terapêuticas e
recursos de tecnologia assistida (adaptações, cadeiras de rodas, órteses, entre outros),
adaptando o ambiente e/ou os acessórios utilizados no dia a dia do paciente, para torná-lo mais
autônomo e seguro em sua rotina ocupacional e no desempenho das tarefas cotidianas.
Terá, portanto, como linhas de atuação:
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•

Medidas de conforto e controle de sintomas;

•

Prescrição e confecção de órteses para membros superiores (para posicionamento
adequado do membro, evitar deformidades e contraturas);

•

Adaptações para e treino das atividades de vida diária para autonomia e

•

independência;

•

Criação de possibilidades de comunicação e expressão;

•

Controle de sintomas de dor;

•

Estímulo para consciência corporal;

•

Estímulo de habilidades manuais e coordenação visuomotora;

•

Orientação aos cuidadores sobre posicionamento adequado no leito, mudanças de
decúbito e posturas mais adequadas.
Normas
O profissional Terapeuta Ocupacional deverá,

I.

Respeitar os princípios éticos da sua profissão, observando normas, rotinas e diretrizes
técnico-administrativas da unidade.

II.

Realizar os atendimentos com base nos Protocolos Assistenciais e Procedimentos
Operacionais Padrão (POP’s) estabelecidos na unidade, cabendo ao profissional
determinar ou eleger os processos adequados a cada paciente.

III.

Empenhar-se na eliminação de todas as formas de preconceito, exercendo suas
atividades sem discriminação por questões de inserção de classe social, gênero, etnia,
religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física.

IV.

Abster-se de assumir responsabilidade por atividades para as quais não esteja
capacitado/a pessoal e tecnicamente.

V.

Participar, sempre que possível, da prática profissional interdisciplinar; e respeitar as
normas e princípios éticos das outras categorias.
Rotinas

A atuação do Terapeuta Ocupacional nas clínicas, terá como objetivo promover a
recuperação das habilidades do paciente, por meio de intervenções e atividades terapêuticas
(construtivas, expressivas ou lúdicas), exercícios terapêuticos dirigidos, treino de independência
funcional, orientações e psico educação.
Nessa perspectiva, o serviço se estruturará a partir de algumas rotinas e procedimentos,
os quais deverão ser adaptados às especificidades de cada clínica de internação, patologia e perfil
de paciente, conforme segue:
•

Avaliação do contexto global do paciente e seus déficits em termos de saúde e
funcionalidade, possibilitando definir a conduta de tratamento.

•

Avaliação e tratamento nos casos em que a biomecânica dos membros está
comprometida em função de sequelas ou de distúrbios neurológicos ou ortopédicos,
além de queimaduras, que impeçam o funcionamento dos mesmos.
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•

Tratamento cicatricial de feridas cirúrgicas ou queimaduras, controle da dor e edema,
fortalecimento muscular e reeducação sensorial, visando a recuperação da sensibilidade,
a reabilitação da função de preensão e a coordenação motora fina – para que o membro
afetado possa desempenhar satisfatoriamente as atividades de vida diária.

•

Confecção de órteses (aparelhos estáticos ou dinâmicos confeccionados com material
termoplástico sob medida para os membros) indicadas para tratamento pós-operatório,
prevenção ou correção de deformidades e para auxiliar no desempenho das atividades
cotidianas.

•

Avaliação, indicação e treinamento do paciente para uso de cadeiras de rodas e outros
equipamentos que permitam a postura adequada para a execução das atividades
cotidianas.

•

Avaliação e indicação de adaptações do ambiente para o aumento da autonomia, da
segurança e da integração do indivíduo com as atividades desempenhadas em domicilio,
escola e espaço laboral, respeitando os limites impostos pela patologia e/ou suas
sequelas.

•

Recuperação de funções físicas e mentais específicas que estão diretamente associadas
ao desempenho das atividades cotidianas: movimentação e coordenação motora fina
dos membros superiores (como a recuperação da capacidade de escrever, por exemplo);
percepção e discriminação das sensações táteis e dos demais aspectos cognitivos que
interferem no planejamento e na execução das atividades cotidianas;

•

Conservação da energia corporal (importante para os pacientes que se fadigam com
facilidade devido às deficiências do sistema cardiorrespiratório e/ou
musculoesquelético); e proteção articular para evitar o desgaste das articulações durante
as atividades cotidianas.

•

Posicionamento adequado no leito, trocas posturais com alongamentos e mobilizações
passivas.

•

Promoção de Oficinas de Artes com os objetivos de socialização, interação social,
redução dos efeitos negativos da Hospitalização, estímulo de aspectos cognitivos
(atenção, concentração, memórias), estímulo sensorial com utilizando tintas e pincéis,
estimulação visual, coordenação visuomotora, criatividade, espontaneidade, percepção
do seu próprio potencial, autonomia e motivação pessoal.

•

Preparação do paciente com programação para a desospitalização, por meio de
orientações técnicas para a continuidade do tratamento em domicílio, bem como para o
enfrentamento das restrições e/ou adversidades que estará sujeito pós- internação.
Áreas de abrangência
A equipe oferecerá atendimento diferenciado e individualizado a pacientes
clínicos, em cuidados paliativos, , adultos, pediátricos e geriátricos.
Nas Clínicas Médica, a Terapia Ocupacional buscará enriquecer o tratamento
oferecido na instituição, por meio de intervenções específicas nos deficits de
componentes do desempenho como a sensibilidade, amplitude de movimento, tônus
muscular, força muscular, reflexos, coordenação motora, destreza, cognição,
percepção, interação social e orientando nas áreas de desempenho ocupacional:
atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária.
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A atuação dos profissionais estará voltada para prevenção e/ou redução da
deterioração das habilidades e componentes necessários ao desempenho ocupacional
do paciente, auxiliando na recuperação, por meio de atividades
expressivas/construtivas e lúdicas, de estimulação percepto cognitiva e sensóriomotora controlada e humanização do ambiente.
Quanto as unidades pediátricas (clínica ), o profissional de Terapia Ocupacional
realizará atividades que estimulem a continuação do desenvolvimento de habilidades
motoras, cognitivas e psicossociais, uma vez que a criança que está tratamento poderá
sofrer alterações nas diversas áreas do desempenho ocupacional (atividades de vida
diária, atividades instrumentais de vida diária, brincar, lazer, educação e participação
social) que irão interferir direta ou indiretamente em seu desenvolvimento saudável.
Para tanto, serão trabalhados programas de prática e treinamento a serem instaurados
baseados nas possibilidades reais de cada paciente, utilizando-se de atividades que
envolvam a criança no seu ambiente, auxiliando que a mesma retome o controle de sua
vida e de seus hábitos, apesar das limitações da doença e do seu tratamento.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o
que permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
Equipe Mínima
O Serviço Terapia Ocupacional l integrará o corpo de profissionais da Policlínica
com uma equipe formada por 2 (Dois profissionais e realizarão atendimento aos
usuários, familiares/rede de apoio social, com 02(seis) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo
1 (UM) no período matutino (7:00 às 13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às
19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
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ORGANIZAÇÃO DA QUALIDADE

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 541

Proposta Policlínica Regional - Posse

5. ORGANIZAÇÃO DA QUALIDADE
5.1

Qualidade Objetiva:
Qualidade é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer coisa, verificável

através da forma e dos elementos constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso. A palavra
"qualidade" tem um conceito subjetivo que está relacionado com as percepções, necessidades
e resultados em cada indivíduo e, essas necessidades e expectativas influenciam diretamente a
percepção da qualidade.
Desta forma o INSTITUTO CEM visa com esse tópico apresentar a forma como dispõe a
gerenciar a Policlínica e assim, poder oferecer a melhor assistência considerando o nível de
recursos e tecnologia que a unidade de saúde terá à sua disposição, tendo em vista que o projeto
físico e os equipamentos foram definidos e adquiridos pela Secretaria de Saúde do Estado de
Goiás.
Das Comissões:

5.1.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH
5.1.1.1

DA FINALIDADE:

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH é uma das mais importantes
comissões para o ambiente hospitalar e tem por finalidade a prevenção e o controle das
infecções hospitalares, destinando-se à execução do Programa de Controle de Infecção
Hospitalar – PCIH com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das
infecções hospitalares. Também representa o principal difusor de ações para a manutenção de
condições adequadas para a correta prática da medicina e outras áreas afins, no intuito de nunca
trazer prejuízo ao paciente, buscar a cura quando possível, e sempre levar conforto e atenção.
Nossa proposta para implementação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, vai se basear em algumas ações. A primeira delas é a
normativa, na qual são fortalecidas as regras a serem seguidas por todos os profissionais da
saúde que exerçam suas atividades na policlínica no sentido de minimizar os riscos para a
ocorrência de infecção hospitalar.
A segunda ação a ser desenvolvida é a vigilância epidemiológica, através da qual os casos
de infecção hospitalar são detectados e analisados. Através da análise dos dados coletados, de
forma periódica e sistemática, os profissionais da CCIH podem diagnosticar quais são e onde
estão os focos infecciosos intra-hospitalares e qual é a população de maior risco. Conhecendo
estas peculiaridades, a CCIH propõe medidas de controle que visam minorar o problema.
As ações educativas constituirão a terceira forma de atuação da CCIH. Todos os
profissionais estarão em constante atualização, seja através de literatura especializada, ensino
à distância ou por participação em congressos e outros eventos relacionados. Uma vez
atualizados, os profissionais deverão estudar a aplicabilidade dos novos conceitos ou
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tecnologias no âmbito hospitalar. A difusão destes novos conhecimentos para os outros
profissionais na Unidade de saúde, através de palestras, cursos ou comunicação impressa
também contarão com a participação da CCIH. Ainda dentro das ações educativas, estão
incluídas as reuniões, palestras e o contato diário com os demais profissionais na Unidade de
saúde, momento em que as orientações sobre normas e condutas serão reforçadas.
Todas as ações de ensino e capacitação serão coordenadas pela Seção de
Desenvolvimento de Pessoas – SDP com vistas a obter capacitação adequada do quadro de
funcionários no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares e garantir os registros
de treinamentos, bem como a avaliação de eficácia dos mesmos, buscando acompanhar o
desenvolvimento dos profissionais nos assuntos específicos ministrados.
Os membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem como responsabilidade,
ainda, integrarem a Comissão de Obras da unidade, participando dos projetos para ampliação,
reforma ou modificação da área física na Unidade de saúde, avaliando as condições e
necessidades diante do planejamento de intervenções físicas na infraestrutura predial,
apontando os direcionamentos para garantir a segurança dos profissionais e usuários do Sistema
Único de Saúde - SUS e fiscalizando a execução das obras por parte do setor de Manutenção
Predial.
Ainda serão responsabilidades da CCIH elaborar, implementar e supervisionar a aplicação
de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes
nas infecções em curso na policlínica, por meio de medidas de precauções e de isolamento, a
padronização e controle do uso de antimicrobianos em conjunto com a Comissão de Farmácia e
Terapêutica , a investigação de surtos de infecção hospitalar, bem como elaborar, implementar
e avaliar o Programa de Controle de Infecções Hospitalares, o qual constará dos seguintes itens:
•
•
•
•
•
•

•

5.1.1.2

Sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares através de busca ativa
de casos de infecção na policlínica;
Determinação de materiais, normas e rotinas para tratamento e prevenção das
infecções hospitalares;
Realização de capacitações aos funcionários quanto ao controle de infecções;
Uso adequado de antibióticos e produtos para limpeza;
Realização de estatísticas de infecção hospitalar e divulgação de dados nos setores
hospitalares e para a Secretaria Estadual de Saúde;
Avaliação periódica dos índices de infecção e tomada de medidas de controle.
Também caberá à CCIH elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar
periodicamente, às diretorias da instituição e às chefias de todos os setores na
Unidade de saúde, a situação de controle das infecções hospitalares, promovendo seu
amplo debate na comunidade hospitalar.
DA PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO
HOSPITALAR (CCIH):

A importância da CCIH não é somente a de prevenir e combater a infecção hospitalar,
beneficiando assim toda a população assistida, mas também proteger a Policlínica e o corpo clínico.
A Comissão atende à Lei 9.431 de 6 de dezembro de 1997, Portaria MS 2.616 de 12/5/1998 e
Instrução Normativa 4 de 24/2/2010 da Anvisa, produzindo os 8 indicadores preconizados na
instrução retro.
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Devem ser mantidos arquivados os documentos que comprovem a legalidade de sua
existência, as rotinas de sua funcionalidade, protocolos que orientem o tratamento mais adequado
ministrado ao paciente e, sobretudo, dados estatísticos que demonstrem os índices de infecção da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, para que, solicitados judicialmente, possam ser
comprovados, e estes índices de infecção devem ser mantidos dentro dos limites aceitáveis.
A legislação básica sobre infecção hospitalar, regulamentando a criação das CCIH, permite ao
estabelecimento a adoção de medidas de acordo com as particularidades da POLICLÍNICA REGIONAL
- UNIDADE POSSE. Medidas no combate à infecção para o grande Policlínica, com enorme corpo
clínico e atendimento em todas as áreas médicas, evidentemente mais suscetíveis às infecções,
podem ser diferentes das pequena unidade ambulatorial POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
com menor corpo clínico e especializado; entre estes extremos, têm-se as inúmeras variáveis.
Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) tem os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Padronização e confecção do manual de normas e rotinas de Controle de Infecção
Hospitalar;
Padronização do manual de rotinas de acidentes ocupacionais;
Padronização de antissépticos e germicidas hospitalares;
Padronização de Antimicrobianos;
Busca ativa diária de casos de Infecção Hospitalar;
Padronização das rotinas de zeladoria hospitalar;
Elaborar e Implantar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH);
Elaborar os índices mensais de Infecção Hospitalar.
Desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares;
Avaliar e orientar as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos;
Partir da equipe de padronização de medicamentos;
Prevenção e controle das infecções hospitalares;
Controle de limpeza da caixa de água;
Controlar o uso de antibiótico;
Implantar e manter o sistema de vigilância epidemiológica de infecções hospitalares;
Elaborar treinamentos periódicos das rotinas do CCIH;
Manter pasta atualizada das rotinas nas unidades;
Realizar busca ativa aos pacientes com Infecção;
Fazer análise microbiológica da água.
Partir da elaboração, implantação, manutenção e avaliação do programa de controle de
infecção hospitalar, baseado em metas de melhorias e suas estratégias, definidas
anualmente, buscando a qualidade juntamente com a atuação de Educação Permanente;
Programa deve contemplar ações relativas a: implantação de um Sistema de Vigilância
Epidemiológica de Infecções Hospitalares de acordo com o anexo III da Portaria MS
2616/98;
Adequação,
implantação
e
supervisão
de
normas e
rotinas
técnicas operacionais, visando a prevenção e o controle das infecções
hospitalares;
Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à
prevenção e controle das infecções hospitalares;
Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares;
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•

Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância
Epidemiológica de Infecções Hospitalares e analisar criticamente as medidas de controle
propostas pelos membros executores da CCIH;
Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as
informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes.

•

DA COMPOSIÇÃO:
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar será composta por membros executores e
membros consultores, estes são profissionais de nível superior que atuem na POLICLÍNICA REGIONAL
- UNIDADE POSSE, sendo:
-2 médicos com título de especialidade em infectologia
-2 enfermeiros treinados com dedicação exclusiva para o CCIH.
-1 farmacêutico

5.1.1.3

DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA CCIH

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE:
Art. 1. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH é o órgão encarregado da
elaboração, implantação e avaliação do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) que
é um conjunto de ações desenvolvidas com vistas à redução máxima possível da incidência e da
gravidade das infecções hospitalares.
§ 1o. Considerando a necessidade de estar em conformidade com o estabelecido na Lei No.
9431 de 06 de janeiro de 1997, Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde,
Resolução- RDC nº 48, de 02 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (MS) e,
ainda, que as infecções hospitalares constituem um risco à saúde dos usuários de hospitais e demais
estabelecimentos de saúde, a CCIH tem por finalidade desenvolver um programa de controle de
infecções hospitalares.
§ 2o. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica da Instituição.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO:
Art. 2o. A composição se faz com membros consultores (núcleo consultor) e executores
(núcleo executor) com formação universitária.
Art. 3o. Os membros consultores deverão ser representantes dos seguintes serviços:
Serviços médicos (cada clínica representativa ou que seja área crítica);
Serviço de enfermagem;
Serviço de farmácia;
Art. 4o. Os membros do núcleo executor deverão ter carga horária diária, mínima, de 6 (seis)
horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais abaixo relacionados:
2 médicos com título de especialidade em infectologia;
2 enfermeiros treinados com dedicação exclusiva para o CCIH.
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1 farmaceutico treinado e com dedicação exclusiva para o CCIH.
§ 1o. Além dos profissionais acima, a Diretoria da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
deverá disponibilizar pelo menos um funcionário administrativo para a CCIH.
§ 2o. Os enfermeiros executores deverão obrigatoriamente ter formação mínima específica
de infecção hospitalar, com carga horária mínima de 40 horas nos moldes do curso proposto pela
Associação Paulista de Estudos e Controle em Infecção Hospitalar (APECIH) ou equivalente.
Art. 5o. O mandato dos membros consultores da CCIH será de 12 meses, podendo ser
renovável conforme definição da Diretoria Técnica da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art. 6o. Os membros do núcleo executor da CCIH fazem parte do quadro de funcionários da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e como tal não terão prazo limite para o mandato.
Art. 7o. A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada em Diário Oficial do
Estado a cada 12 meses, bem como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento.
Art. 8o. O presidente da comissão, assim como todos os membros, serão nomeados pelo
Diretor Técnico. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão ser definidos pela comissão.
§ Único. No caso de substituição de um ou mais membros, bem como no início de cada
mandato, os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados ao Setor de Comissões Hospitalares.
Art. 9o. A sede da comissão será uma sala ou salas exclusivas a serem disponibilizadas pela
Policlínica, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento, disponibilizando acesso
à infraestrutura de administrativa informatizada.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 10o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, com data, local e horário, previamente
definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais.
Art. 11o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou em
seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.
Art. 12o. A reunião só acontecerá se houver “quórum” de pelo menos 50% de presença dos
membros consultores.
Art. 13o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, a seu critério,
poderão realizar a reunião, desde que observado o parágrafo anterior.
Art. 14o. As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta
e justificada por maioria simples dos membros presentes.
Art. 15o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um
relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo
preestabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para
Partir das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia.
Art. 16o. As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma
cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do
expediente, decisões tomadas.
§ Único. Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos
os membros.
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Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para
tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo
Diretor Técnico, pelo Presidente ou Vice-Presidente da comissão.
Art. 18o. O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal pelo programa
do Núcleo de Informação Hospitalar.
CAPÍTULO V
DAS COMPETENCIAS:
Art. 19o. Compete à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH:
Partir da elaboração, implantação, manutenção e avaliação do programa de controle de
infecção hospitalar, baseado em metas de melhorias e suas estratégias, definidas anualmente
buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente;
O programa deve contemplar ações relativas a: implantação de um Sistema de Vigilância
Epidemiológica de Infecções Hospitalares de acordo com o anexo III da Portaria MS 2616/98;
Adequação, implantação e supervisão de normas e rotinas técnicos operacionais, visando a
prevenção e o controle das infecções hospitalares;
Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito a
prevenção e controle das infecções hospitalares; d. uso racional de antimicrobianos, germicidas e
materiais médico-hospitalares.
Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância
Epidemiológica de Infecções Hospitalares e analisar criticamente as medidas de controle propostas
pelos membros executores da CCIH;
Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as
informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes.
Art. 20o - Compete ao Núcleo Executivo da CCIH:
•

•
•

•

•
•

Desenvolver trabalho de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares, com a
utilização de busca ativa para a coleta dos dados. Poderão ser utilizados métodos
prospectivos, retrospectivos e transversais, visando determinar taxas de incidência ou
prevalência das infecções hospitalares;
Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos sempre que indicado e implantar
medidas imediatas de controle;
Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico- operacionais,
visando prevenção, controle e tratamento de infecções hospitalares, bem como limitar a
disseminação de agentes responsáveis pelas infecções por meio de precauções de
isolamento;
Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica e demais setores de
apoio, uma política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médicohospitalares para a instituição;
Cooperar com o setor de treinamento com vistas a obter capacitação adequada do quadro
de funcionários e profissionais, no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares;
Partir de visitas e reuniões em diversos setores da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE com vistas a identificar problemas e propor medidas para o controle de infecção
hospitalar;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Elaborar e divulgar relatórios regularmente, os quais, divulgados junto à diretoria da
instituição e às chefias dos setores, comuniquem acerca da situação das infecções
nosocomiais na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e sirvam de base para um amplo
debate na comunidade hospitalar. Os indicadores de resultados mais importantes a serem
obtidos e analisados periodicamente na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE são:
Taxa de Infecção Hospitalar;
Taxa de Pacientes com Infecção Hospitalar;
Distribuição Percentual de Infecções Hospitalares por localização topográfica no paciente;
Densidade de Incidência de infecções hospitalares por procedimento específico na
Unidade de Terapia Intensiva;
Frequência das Infecções Hospitalares por Microrganismos ou por etiologias;
Coeficiente de Sensibilidade aos Antimicrobianos;
Taxa de letalidade associada à infecção hospitalar.
Desenvolver indicadores estruturais e de processos que permitam avaliações mais
abrangentes e proativas da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE no que tange ao
controle das infecções hospitalares;
Encaminhar o relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações
epidemiológicas às Coordenações Estaduais e Municipais e à Coordenação de Controle de
Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, conforme as normas específicas das referidas
Coordenações;
Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo da gestão do
SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de
insumos e/ou produtos industrializados;
Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS, os
casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica
(notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades da
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, e atuar cooperativamente com os serviços de
saúde coletiva;
Garantir o cumprimento de suas resoluções mantendo estreita relação com os demais
profissionais da Instituição;
Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em assuntos de
sua competência;
CAPITULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES:

Art. 21o. São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste
regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas:
•
•
•
•
•

Convocar e presidir as reuniões;
Indicar seu vice-presidente;
Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu representante;
Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão, previamente aprovados pelos
membros desta;
Fazer cumprir o regimento da CCIH.
§ 1o. Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de Minerva).
§ 2o. Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice- presidente.
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§ 3o. As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua
ausência.
Art. 22o. São atribuições e competências do funcionário administrativo da Comissão:
•
•
•
•
•
•
•

Organizar a ordem do dia;
Receber e protocolar os processos e expedientes;
Lavrar a ata das sessões/reuniões;
Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente;
Organizar e manter o arquivo da comissão;
Preparar a correspondência;
Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço de
secretaria.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 23o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros executores e
consultores da CCIH, em conjunto com o presidente da mesma e o diretor técnico da instituição.
Art. 24o. Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de
novas legislações pertinentes ao assunto;
Art. 25o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria da instituição.
Posse,..... de....... de......
Responsável pela Instituição.

5.1.1.4

Diretor Técnico

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES

As reuniões acontecerão a cada mês meses (na 4ª terça–feira do mês), local (sala de
reunião), horário (10 ás 11hs).
5.1.1.5

ATAS DE REUNIÕES

✓ As atas das reuniões da Comissão de CCIH serão realizadas nas dependências da Sala de
Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensal ou em caráter
extraordinário, por convocação de seu Presidente.
✓ Nos dias de reunião da Comissão de CCIH, os atos serão registrados pela secretária no
momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e
serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.

5.1.1.6

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

No que diz respeito ao Cronograma de Atividade Anual, bem como a análise da Policlínica
Regional - Unidade Posse, a estrutura para a composição do cronograma está baseada nas
instalações, equipamento, recursos humanos e financeiros e filosofia organizacional,
procedimentos, atividades e a especificidade do mencionado estabelecimento hospitalar
aprovado pela Direção da Policlínica Regional - Unidade Posse e pela Diretoria Executiva do
Instituto CEM.
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Assim, delinearam-se algumas orientações para a implementação e execução do
Cronograma, por parte dos diferentes atores intervenientes, pois só com base numa estrutura
sólida se podem desenvolver os processos c aos resultados desejados da Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar os quais poderão ser alterados segundo a realidade a ser identificada
após a implantação do novo modelo de gestão.

CRONOGRAMA
ANO

Atividade

Implantação
Comissão

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRIAÇÃO
DA
COMISSÃO
E
APROVAÇÃO DO
REGIMENTO
da INTERNO

REUNIÃO
DE
PLANEJAMENTO
ANUAL
Reestruturar as
competências
da CCIH
Operacionalizar
a CCIH
Desenvolver o
Programa
de
Controle
de
Infecção
Hospitalar
Organização
Propor
ações
para
a
informatização
dos
Laboratórios de
microbiologia
Realizar
auditorias em
de
cada
serviço/unidade
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Manter
a
elaboração, a
Estratégias
de divulgação e a
Desenvolvimento revisão
das
orientações
nacionais
Divulgar
um
guia
prático
para o programa
de Controle de
Infecção
Hospitalar
Desenvolver
cursos
de
formação
/
orientações
para o corpo de
funcionários
Promover
investigação
sobre infecções
Hospitalar
Individual
e
a
Organizaciona l Dinamizar
formação
contínua
de
profissionais de
saúde sobre o
risco, prevenção
e controle da
Infecção
hospitalar
Implementar a
campanha para
a higiene das
mãos,
estimulando o
consumo
de
soluções
de
base alcoólica
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Incrementar
políticas
de
racionalização
de
antimicrobianos
(antibióticos,
antissépticos e
desinfectantes)
Normalizar
a
realização
sistemática de
auditorias
internas
a
estruturas
e
procedimentos
Reforçar
Registo
e Programa
Monitorização
Controle
Infecção
Hospitalar

o
de
de

Desenvolver e
reforçar
os
sistemas
de
vigilância
epidemiológica
Informar
cidadãos
usuários

Informação
Comunicação

os
/

Informar
os
órgãos
competentes de
saúde acerca da
das
e evolução
estratégias
Informar
os
profissionais da
melhor
evidência
disponível sobre
infecções
Hospitalares
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Informar
os
profissionais de
saúde sobre o
plano
operacional de
controlo
da
infecção
da
Policlínica

APRESENTAÇÃO
DE RELATÓRIOS
A ALTA DIREÇÃO

Considerando que a Portaria PT GM/MS 2616 de 12/05/98 - versa sobre a necessidade
de toda instituição de saúde estabelecer o seu Plano de Controle de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde – PCIRAS, o Itisituto CEM, apresenta as Diretrizes do Programa de Controle
de Infecção Hospitalar, para que seja utilizado como base, para adequação da Implantação do
Programa de Controle de Infecção na Policlínica
5.1.1.7

DIRETRIZES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO
INTRODUÇÃO

O Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (PPCIH ou PPCIRAS) pode ser
elaborado de várias formas, seguindo as diretrizes das legislações nacionais vigentes, que hoje
são a Portaria MS/GM nº 2616/1998 e a RDC ANVISA nº 48/2000, além de diretriz internacional
como o Guideline dos Componentes Essenciais do Programa de Prevenção e Controle de
Infecção da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016).
No entanto, nossa experiência no acompanhando dessas ações ao longo dos anos tem
mostrado que a maioria dos serviços não consegue contemplar claramente no planejamento
dos seus Programas suas metas e necessidades, ficando o planejamento deficitário.
Desse modo, com o intuito de direcionar os profissionais na elaboração de um Programa
de Prevenção e Controle de Infecção claro e objetivo e que contemple minimamente quesitos
essenciais para o desenvolvimento das ações nos estabelecimentos de saúde, apresentamos
proposta que visa dar melhor direcionamento aos controladores de infecção e também
padronizar e facilitar a elaboração dos PPCIH nas Unidades de Saúde.
O QUE É O PPCIH
Considera-se Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (PPCIH ou
PPCIRAS) o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à
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redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares ou
relacionadas à assistência à saúde.
O Programa de Controle de Infecção da Unidade de Saúde deve ser elaborado para um
período de 2 a 4 anos, com metas numéricas estabelecidas, seguindo as metas municipais,
estaduais e nacionais, além de ter metas próprias. O Plano de Ação do Programa já exige um
prazo menor, devendo ser elaborado anualmente, considerando o andamento e ou a evolução
do Programa, cujos ajustes se fazem necessários de um ano para outro.
OBJETIVO DO PPCIH
Programar o desenvolvimento das ações de Prevenção e Controle de Infecção da Unidade
de Saúde. Deve ser elaborado pelos membros executores da CCIH (que constituem o Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar - SCIH), com suporte e ou assessoria dos membros consultores.
Após elaborado, deve ser encaminhado para conhecimento e aprovação da gestão da Unidade
de Saúde. O PPCIH deve ser elaborado de forma sistematizada, com metas e ações claras,
responsabilidades e prazos definidos e monitoramento e avaliação.
COMPONENTES PARA A ELABORAÇÃO DOS PPCIH
A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como direcionamento para as ações de
prevenção e controle de infecção os Componentes Básicos (Core Components) ou Componentes
Essenciais para a redução máxima possível da incidência e da gravidade das IRAS e RM Resistência Microbiana (OPAS, 2017).
Esses componentes são:
1.
Organização do Programa de Controle de Infecção: deve ser definido claramente, com
os objetivos baseados na epidemiologia, na avaliação do risco e nas prioridades da unidade de
Saúde (ou outro serviço de assistência à saúde) para a prevenção e controle de infecção e a
propagação da RM. Essas informações podem ser acessadas nas reuniões com os membros
consultores da Comissão (CCIH), na avaliação do Relatório Anual do SCIH, nas visitas de
auditoria nos setores, nas reuniões de setores da unidade de Saúde, dentre outras.
2.
Diretrizes ou Orientações Técnicas ou Protocolos para prevenção e controle de
infecção para todos os profissionais da assistência à saúde.
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PPCIH
A elaboração do PPCIH deve ser realizada de forma a contemplar os Componentes
Essenciais recomendados pela OMS supra citados. Para o planejamento das ações do PPCIH, é
importante levantar as informações com relação aos problemas relativos à prevenção e controle
das IH e RM, que constituem o que chamamos de “diagnóstico situacional” da Unidade de
Saúde. A partir desse diagnóstico situacional, que inclui resultados de indicadores, relatórios e
outros, devem ser estabelecidas as metas que o SCIH planejou para determinado período,
lembrando que essas metas devem ser estabelecidas em percentuais. Para o alcance das metas
propostas, devem ser listadas ações que possibilitem ou viabilizem o cumprimento das metas.
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Para a realização das ações, são determinados os responsáveis, os prazos e os recursos
necessários (humanos, materiais, equipamentos e outros).
A RDC ANVISA nº 48/2000 que estabelece o Roteiro de Inspeção Sanitária do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (já citado acima) pode ser utilizada como embasamento para
ajudar no direcionamento da elaboração do PPCIH.
Quanto à periodicidade do Plano de Ação, recomenda-se que este seja anual por facilitar
monitoramento e avaliação do Programa estabelecido, bem como elaboração do relatório
anual.
ITENS A SEREM CONTEMPLADOS NO PPCIH
É interessante que o documento seja elaborado com o timbre da Unidade de Saúde.
1.
Título: Exemplo: Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (ou de
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde) da unidade de Saúde “...” para o período de XXXX
a XXXX (sugerimos que esse período seja bianual ou trianual).
2.

Apresentação do PPCIH:

Fazer um breve relato do histórico do Serviço de Controle de Infecção na Policlínica (ou
estabelecimento) e do (s) objetivo (s) do Programa (PPCIH).
3.

Constituição da CCIH e SCIH:

Elencar os setores do serviço de saúde que compõe a Comissão (CCIH), discriminando os
setores representados que fazem parte como membros consultores e como membros
executores (não há necessidade de discriminar nomes no PPCIH, pois esses já estarão
discriminados no documento interno de nomeação das pessoas que compõe a CCIH, que deve
ser mantido atualizado se houver alteração de membros).
4.

Atribuições da CCIH:

•

Dos membros executores

•

Dos membros consultores

(relacionar as atribuições em forma de itens, amparando-se na Portaria MS/GM nº
2616/1998 ou outra que a substitua)
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5.

Objetivos:

•
Geral (mais amplo, constitui a ação que conduzirá ao alcance do que se propõe no
Programa)
•
Específicos (apresentam, de forma pormenorizada, detalhada, as ações que se
pretende alcançar)

6.
Metas: Enumerar as metas e estabelecer os percentuais que se deseja atingir dentro
do período proposto para a prevenção e controle das IH (IRAS) e RM, tendo o cuidado de
planejar com factibilidade.

7.

Plano de Ação:

Para a elaboração do Plano de Ação, fica sugerida a utilização de um quadro (Quadro 1),
que permite ser implementado durante a vigência do PPCIH, conforme as necessidades do
serviço para a prevenção e controle das IH (IRAS) e RM.

Nos Quadros 2 e 3 estão representados dois exemplos pelos quais, a partir do problema
levantado, se estabelece metas e ações que devem ser planejadas para a resolução do
problema, designando-se responsáveis, períodos de execução, recursos necessários, com
espaço para monitoramento e avaliação durante a sua vigência.
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Quadro 1: Quadro sugerido para elaboração do PPCIH

DIAGNÓSTIC METAS
AÇÕES
RESPONSÁV PERÍODO DE RECURSOS MONITORA
O
EL
EXECUÇÃO NECESSÁRIO MEN
SITUACIONA
S
TO E
L
AVALIAÇÃO
Levantar/en À partir dos Elencar ou Relacionar Relacionar Recursos
Durante
a
umerar
os problemas enumerar as pessoas/seto os
prazos humanos, vigência do
problemas levantados, ações
res
estabelecido materiais ou PPCIH,
o
do EAS que são
necessárias responsáveis s para o financeiros controlador
interferem estabelecida no EAS para Cada ação a desenvolvim necessários de infecção
na prevençãos
metas atingir cada desenvolvida ento de cada para
opode
e
controle (devem ser meta
uma
das desenvolvim monitorar o
das IH e RM, numéricas) proposta
ações
seu
ento
que podem
propostas das ações
desenvolvim
ser
mais
propostas ento,
generalizado
assinalando
s, até para a
se a ação foi
definição da
alcançada, se
meta
está
em
andamento
ou
não
alcançada
ainda, com
isso, pontua
e monitora
onde deve
envidar seus
esforços com
mais afinco

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 557

Proposta Policlínica Regional - Posse

Quadro 2: Exemplo 1
DIAGNÓSTI METAS

AÇÕES

RESPONSÁ PERÍODO RECURSOS MONITORA

CO

VEL

DE

NECESSÁRI MEN

SITUACION

EXECUÇÃ OS

TO E

AL

O

AVALIAÇÃO

Não dispo- Prover
nibilidade
de

1.

Oficiar

junto

acessório administração

dispen- s

à SCIH/

Abril/201 Estimar

da Administra 9

Alcançado

valores

para unidade de Saúde a ção

sadores

HM

necessidade

de

(sabonete

(dispensa aquisição

líquido,

do res de dispensadores (já pode

de

papel toalha sabonete constar no documento
e álcool gel) líquido,

o quantitativo com a

para

especificação

papel

desses

higienização toalha e materiais e produtos
das
(HM)

mãos de álcool para abastecimento)
dos gel)

profissionai em 100%
s de saúde das pias 2.
(PAS)

es
TODAS

Abril/201 Nenhum

Alcançado

o serviço de limpeza Administra 9

e de

colaborador HM

Verificar com SCIH/

e

em pontos
as de

e

higienização ção

hospitalar (em caso
de

empresa

pias de HM assistênci terceirizada) se está
previsto no contrato
e pontos de a
assistência da

disponibilização dos

na Unidade unidade

dispensadores

de saúde

insumos

de Saúde

e
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3. Estabelecer rotina SCIH

Abril

escrita

Maio/20

com

capacitação

dos

colaboradores

a Nenhum

Em
andamento

19

para

higienização/abasteci
mento

dos

dispensadores junto ao
serviço de limpeza e
higiene hospitalar
3.

Desenvolver

capacitação

SCIH/
e Educação

campanhas

Maio

a Estimar

Junho/20 valores

Em
andamento

de Continuada 19

sensibilização

para / outros

(após

aumentar a adesão à

resoluçã

prática de HM junto

o

aos profissionais de

item 1)

saúde

do

e

colaboradores

5. Realizar auditorias SCIH
internas

Bimestral Nenhum

para

e

monitorar a adesão às

contínuo

práticas de HM

(após

Em
andamento

item 4)
6.

Estabelecer SCIH

indicadores

de

Maio/20 Nenhum

Alcançado

19

resultado (consumo de
preparação

alcoólica

para as mãos, consumo
de sabonete líquido,
percentual

(%)

de

adesão à higiene das
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mãos)
7. Elaborar e colocar SCIH

Junho/20 Estimar

Não

nos postos de trabalho

19

alcançado

e pontos de assistência

(após

banners e lembretes

resoluçã

para a HM

o

valores

do

item 1)
8. Outras

DIAGNÓSTI METAS

AÇÕES

RESPONSÁ PERÍODO RECURSOS MONITORA

CO

VEL

DE

NECESSÁRI MEN

SITUACION

EXECUÇÃ OS

TO E

AL

O

AVALIAÇÃO

Abril/201 Estimar

Alcançado

Não

Prover

1.

Oficiar

junto

disponibilid acessório administração
de s

ade

à SCIH/

da Administra 9

para unidade de Saúde a ção

dispensador HM

necessidade

de

es

(dispensa aquisição

(sabonete

do res de dispensadores (já pode

líquido,

sabonete constar no documento

de

papel toalha líquido,

o quantitativo com a

e álcool gel) papel

especificação

para

valores

desses

toalha e materiais e produtos

higienização de álcool para abastecimento)
das
(HM)

mãos gel)

2. Verificar com o SCIH/

profissionai das

pias higienização

s de saúde de
(PAS)

Abril/201 Nenhum

Alcançado

dos em 100% serviço de limpeza e Administra 9

e HM

ção

hospitalar (em caso
e

de

empresa

colaborador pontos de terceirizada) se está
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es
TODAS

em assistênci previsto no contrato
as a

disponibilização dos

pias de HM da

dispensadores

e pontos de unidade

insumos

e

assistência de Saúde
na Unidade

3. Estabelecer rotina SCIH

Abril

de saúde

escrita

Maio/20

com

capacitação

dos

colaboradores

a Nenhum

Em
andamento

19

para

higienização/abasteci
mento

dos

dispensadores

junto

ao serviço de limpeza e
higiene hospitalar

4.

Desenvolver

capacitação
campanhas
sensibilização

SCIH/
e Educação

Maio

a Estimar

Junho/20 valores

andamento

de Continuada 19
para / outros

(após

aumentar a adesão à

resoluçã

prática de HM junto

o

aos profissionais de

item 1)

saúde

Em

do

e

colaboradores

5. Realizar auditorias SCIH
internas

Bimestral Nenhum

para

e

monitorar a adesão às

contínuo

práticas de HM

(após

Em
andamento

item 4)
6.

Estabelecer SCIH

indicadores

de

INSTITUTO CEM

Maio/20 Nenhum

Alcançado

19
- P á g i n a | 561

Proposta Policlínica Regional - Posse

resultado
de

(consumo
preparação

alcoólica para as mãos,
consumo de sabonete
líquido, percentual (%)
de adesão à higiene
das mãos)

7. Elaborar e colocar SCIH

Junho/20 Estimar

Não

nos postos de trabalho

19

alcançado

e pontos de assistência

(após

banners e lembretes

resoluçã

para a HM

o

valores

do

item 1)
8. Outras

Obs: O PPCIH é flexível, ou seja, durante a sua vigência, novas ações podem ser propostas
ou inseridas, a depender das demandas que podem surgir ao longo do período em que foi
proposto (indicadores elevados, surtos). Devem ser periodicamente avaliadas necessidades de
mudanças ou adequações.
AVALIAÇÃO DO PPCIH / ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO
PPCIH
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Ao final da vigência do PPCIH (anual), deve ser elaborado o Relatório Anual de Avaliação
das Ações de Prevenção e Controle de Infecção propostas. Este relatório visa dar ciência e
transparência às ações desenvolvidas pelo SCIH e constitui documentação importante do SCIH
e da gestão hospitalar, devendo ser, socializado/disponibilizado, e uma cópia devidamente
arquivada junto aos demais documentos da instituição. Este documento pode ser
solicitado/requerido em fiscalizações, auditorias, demandas judiciais, dentre outros.
Sua elaboração ainda corrobora como base para a reprogramação das ações do PPCIH
para o ano seguinte.
Como sugestão, o Relatório Anual de Avaliação do PPCIH pode contemplar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação do documento (exemplo: Relatório de Avaliação do Serviço de
Controle de Infecção da unidade de Saúde “X” Ano: XXXX)
Breve relato de como se desenvolveu/vem se desenvolvendo o SCIH da unidade
de Saúde ao longo dos anos
Metas alcançadas ou desenvolvidas (pode ser em forma de listagem numerada)
no ano de XXXX
Metas parcialmente alcançadas ou em andamento (pode ser em forma de
listagem numerada) no ano de XXXX, identificando os motivos ou fatores que
levaram ao alcance parcial do que foi proposto.
Metas não alcançadas (pode ser em forma de listagem numerada) no ano de
XXXX, identificando os motivos ou fatores que levaram ao não alcance do
proposto.
Conclusão
Data
Equipe responsável pela sua elaboração
Ciência da Alta Administração e demais setores da unidade de Saúde com a data

Este Relatório deve ser assinado pelos membros executores do SCIH (com rubricas em
todas as páginas e assinaturas e carimbos na última página) e encaminhado para a Gestão da
Unidade de Saúde, ao mesmo tempo em que deverá ser socializado entre os diferentes
setores/atores da unidade de Saúde.
Referências:
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.431 de 6 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a
obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos
hospitais do País.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.616 de 12 de maio de 1998. Dispõe sobre a
regulamentação das ações de controle de infecção hospitalar no país. 1998.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 48 de 02 de junho de 2000.
Aprova o Roteiro de Inspeção do Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Referências:
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OPAS. Directrices sobre componentes básicos para los programas de prevención y control
de infecciones a nível nacional y de establecimientos de atención de salud para pacientes
agudos. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2017. Licencia: CC By-NC-AS
3.0 IGO.
World Health Organization. Guidelines on Core Components of Infection Prevention and
Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level. 2016.

5.1.2 Comissão De Ética
5.1.2.1

Comissão De Ética Médica
DA FINALIDADE

As Comissões de Ética Médica são órgãos que, segundo a legislação, devem estar presentes
em todas as instituições que contam com trabalho médico. Embora não possuam competência
para realizar julgamento nem estabelecer penalidades nas questões éticas, as Comissões de Ética
Médica são responsáveis por levar ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina qualquer
denúncia ou suspeita de ilícito ético.
Ao receber denúncia ou tomar conhecimento de eventual infração ética, devem instaurar
sindicância para apuração dos fatos por meio de audiência, devendo lavrar os depoimentos dos
denunciantes, dos denunciados e das testemunhas, bem como a reunião das provas. Uma vez
constatado o indício de infração do Código de Ética Médica, devem encaminhá-lo ao Conselho
Regional de Medicina. As cópias de toda esta documentação deverão ser mantidas arquivadas.
A Comissão de Ética Médica da Policlínica Regional - Unidade Posse terá papel importante
na prevenção do erro médico, pois têm a liberdade de promover cursos, palestras, simpósios em
educação continuada, podendo contar para isso com os recursos disponíveis no CREMEGO.
DA CONSTITUIÇÃO
As Comissões de Ética Médica foram criadas pelo Conselho Federal de Medicina mediante
a Resolução no 125/85, de 11 de julho de 1985, que determinou aos Conselhos Regionais de
Medicina a criação de Comissão de Ética em todos os estabelecimentos ou entidades em que se
exerce a medicina nas respectivas jurisdições.
Estabelece normas de organização, funcionamento e eleição, competências das Comissões
de Ética Médica dos estabelecimentos de saúde, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei no 3.268,
de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958,
RESOLVE:
Art. 1º – Todos os estabelecimentos de assistência à saúde e outras pessoas jurídicas em
que se exerça a Medicina, ou sob cuja égide se exerça a Medicina em todo o território nacional,
devem eleger, entre os membros de seu Corpo Clínico, conforme previsto nos seus Regimentos
Internos, Comissões de Ética Médica nos termos desta resolução.
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Parágrafo único – Compete ao Diretor Técnico encaminhar ao Conselho Regional de sua
jurisdição a ata da eleição da Comissão de Ética Médica.
Art. 2º – Adotar o Regimento das Comissões de Ética, parte integrante da presente
Resolução.
Art. 3º – Revoga-se a Resolução CFM no 1.215/85 e demais disposições em contrário. Art.
4º – A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º – As Comissões de Ética Médica (CEM) constituem, por delegação do Conselho
Regional de Medicina, uma atividade das instituições médicas, estando a ele vinculadas. Têm
funções sindicantes, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da Medicina em sua área
de abrangência.
Art. 2º – As Comissões de Ética são vinculadas ao Conselho Regional de Medicina e devem
manter a sua autonomia em relação às instituições onde atuam, não podendo ter qualquer
vinculação ou subordinação à direção do estabelecimento.
Parágrafo único – Cabe ao diretor técnico prover as condições necessárias ao trabalho da
Comissão de Ética.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA.
Art. 3º – As Comissões de Ética serão compostas por 01 (um) presidente, 01 (um) secretário
e demais membros efetivos e suplentes.
Art. 4º – As Comissões de Ética Médica serão instaladas nos termos do artigo 1o deste
Regimento, obedecendo aos seguintes critérios de proporcionalidade:

I.
nas instituições com até 15 médicos não haverá a obrigatoriedade de
constituição de Comissão de Ética;
II.
nas instituições que possuírem de 16 (dezesseis) a 99 (noventa e nove)
médicos, a Comissão de Ética Médica deverá ser composta por 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes;
III.
na instituição que possuir de 100 (cem) a 299 (duzentos e noventa e
nove) médicos, a Comissão de Ética Médica deverá ser composta por 4 (quatro)
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membros efetivos e igual número de suplentes;
IV.
na instituição que possuir de 300 (trezentos) a 999 (novecentos e
noventa e nove) médicos, a Comissão deverá ser composta por 6 (seis) membros
efetivos e igual número de suplentes.
V.
na instituição que possuir um número igual ou superior a 1.000 (mil)
médicos, a Comissão de Ética deverá ser composta por 8 (oito) membros efetivos e 8
(oito) suplentes;
VI.
nas diversas unidades médicas da mesma entidade mantenedora
localizada no mesmo município onde atuem em que cada uma possua menos de 10 (dez)
médicos, é permitida a constituição de Comissão de Ética Médica representativa do
conjunto das referidas unidades, obedecendo- se às disposições acima quanto à
proporcionalidade
Art. 5º – Não poderão integrar as Comissões de Ética Médica os médicos que exercerem
cargos de direção técnica, clínica ou administrativa da instituição e os que não estejam quites
com o Conselho Regional de Medicina.
Parágrafo único – Quando investidos nas funções acima após terem sido eleitos, os
membros efetivos serão substituídos pelos suplentes.
Art. 6º – O mandato das Comissões de Ética será de 30 (trinta) meses.
Art. 7º – Nos casos de afastamento definitivo ou temporário de um de seus membros
efetivos, a Comissão procederá à convocação do suplente respeitando a ordem de votação para
a vaga ocorrida, pelo tempo que per- durar o afastamento, devendo oficiar tal decisão ao
Conselho Regional de Medicina imediatamente após o feito.
Parágrafo único – Se o membro da CEM deixar de fazer parte do Corpo Clínico do
estabelecimento de saúde respectivo, o seu mandato cessará automaticamente.
Art. 8º – Nos casos de vacância do cargo de presidente ou de secretário, far-se-á nova
escolha, pelos membros efetivos, para o cumprimento do restante do mandato.
Art. 9º – Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos cargos da Comissão de Ética,
será convocada nova eleição para preenchimento dos cargos vagos de membros efetivos ou
suplentes.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 10 – Compete às Comissões de Ética:
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I.
supervisionar, orientar e fiscalizar, em sua área de atuação, o exercício
da atividade médica, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem
como sua liberdade, iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes
respeitem os preceitos éticos e legais;
II.
comunicar ao Conselho Regional de Medicina quaisquer indícios de
infração da lei ou dispositivos éticos vigentes;
III.
profissão;

comunicar ao Conselho Regional de Medicina o exercício ilegal da

IV.
comunicar ao Conselho Regional de Medicina as irregularidades não
corrigidas dentro dos prazos estipulados;
V.
comunicar ao Conselho Regional de Medicina práticas médicas
desnecessárias e atos médicos ilícitos, bem como adotar medidas para combater a má
prática médica;
VI.
instaurar sindicância instruí-la e formular relatório circunstanciado
acerca do problema, encaminhando-o ao Conselho Regional de Medicina, sem emitir
juízo;
VII.
verificar se a instituição em que atua está regularmente inscrita no
Conselho Regional de Medicina e em dia com as suas obrigações;
VIII.
colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de educar,
discutir, divulgar e orientar sobre temas relativos à Ética Médica;
IX.
elaborar e encaminhar ao Conselho Regional Medicina relatório sobre
as atividades desenvolvidas na instituição em que atua;
X.

atender as convocações do Conselho Regional de Medicina;

XI.
manter atualizado o cadastro dos médicos que trabalham na instituição
em que atua;
XII.
fornecer subsídios à direção da instituição em que funciona, visando à
melhoria das condições de trabalho e da assistência médica;
XIII.
atuar preventivamente, conscientizando o Corpo Clínico da instituição
em que funciona quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético;
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XIV.
promover a divulgação eficaz e permanente
complementares emanadas dos órgãos e autoridades competentes;

das

normas

XV.
encaminhar aos Conselhos fiscalizadores das outras profissões da área
de saúde que atuem na instituição representações sobre indícios de infração dos seus
respectivos Códigos de Ética;
XVI.
colaborar com os órgãos públicos e outras entidades de profissionais de
saúde em tarefas relacionadas com o exercício profissional;
XVII.
orientar o público usuário da instituição de saúde em que atua sobre
questões referentes à Ética Médica.
Art. 11 – Compete aos membros da Comissão de Ética:

eleger o presidente e secretário;

I.

II.
comparecer a todas as reuniões da Comissão de Ética Médica,
discutindo e votando as matérias em pauta;
III.
desenvolver as atribuições conferidas à Comissão de Ética Médica
prevista nesta Resolução;
IV.
garantir o exercício do amplo direito de defesa àqueles que vierem a
responder a sindicâncias.
Art. 12 – Compete ao presidente da Comissão de Ética:

I.
representar a Comissão de Ética Médica perante as instâncias
superiores, inclusive no Conselho Regional de Medicina;
II.
Médica;

convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética

III.
ocasionais;

convocar o secretário para substituí-lo em seus impedimentos

IV.
solicitar a participação dos membros suplentes nos trabalhos da
Comissão de Ética Médica, sempre que necessário;
V.
encaminhar ao Conselho Regional de Medicina as sindicâncias
devidamente apuradas pela Comissão de Ética Médica;
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VI.
nomear membros sindicantes para convocar e realizar audiências,
analisar documentos e elaborar relatório à Comissão de Ética Médica quando da
apuração de sindicâncias.
Art. 13 – Compete ao secretário da Comissão de Ética Médica:

I.

substituir o presidente em seus impedimentos eventuais;

II.
Médica;

colaborar com o presidente nos trabalhos atribuídos à Comissão de Ética

III.
Médica;

secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética

IV.
lavrar atas, editais, cartas, ofícios e relatórios relativos à Comissão de
Ética Médica;
V.
Médica.

manter em arquivo próprio os documentos relativos à Comissão de Ética

CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES
Art. 14 – A escolha dos membros das Comissões de Ética Médica será feita mediante
eleição direta, dela participando os médicos que compõem o Corpo Clínico do estabelecimento,
conforme previsto no Regimento Interno da Policlínica Regional - Unidade Posse, inscritos na
condição de médico em situação regular com o Conselho Regional de Medicina, ressalvado o
determinado no artigo 9º do presente Regimento.
Art. 15 – A convocação da eleição será feita pelo Diretor Técnico, por Edital a ser divulgado
na Unidade de saúde no período de 30 (trinta) dias antes da eleição.
Art. 16 – Os candidatos à comissão de ética médica deverão se inscrever individualmente,
junto ao Diretor Técnico do estabelecimento, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data da eleição.
Art. 17 – Os nomes dos candidatos inscritos serão divulgados na Unidade de saúde em que
ocorrerá a eleição, pelo Diretor Técnico, por ordem alfabética, durante o período mínimo de uma
semana.
Art. 18 – O Diretor Técnico designará uma Comissão Eleitoral com a competência de
organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do Conselho
Regional de Medicina.
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Parágrafo único: Os integrantes da Comissão Eleitoral não podem ser candidatos à
Comissão de Ética.
Art. 19 – A Comissão de Ética Médica será composta pelos candidatos que obtiverem o
maior número de votos, de acordo com o número previsto para a sua composição.
Parágrafo único: Quando ocorrer empate entre os candidatos votados, influindo na
escolha dos membros efetivos ou suplentes, será considerado elei to o mais antigo no Corpo
Clínico. Persistindo o empate, será considerado eleito o que tiver maior tempo de inscrição no
Conselho Regional de Medicina daquela jurisdição.
Art. 20 – A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da votação, pela
Comissão Eleitoral, podendo ser assistida por todos os interessados.
Art. 21 – O resultado da eleição será lavrado em ata que deverá ser encaminhada ao
Conselho Regional de Medicina para homologação, e a quem compete dirimir dúvidas não
resolvidas pela Comissão Eleitoral.
Art. 22 – Os protestos e recursos contra qualquer fato relativo ao processo eleitoral
deverão ser formalizados, por escrito, dentro de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após as
eleições, e encaminhados em primeira instância à Comissão Eleitoral e em segunda instância ao
Conselho Regional de Medicina.
Art. 23 – Homologados os resulta- dos, os membros eleitos serão empossados pelo
Conselho Regional de Medicina.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 24 – As Comissões de Ética deverão estabelecer seu calendário de reuniões ordinárias,
e reunir-se de forma extraordinária quando solicitadas.
Art. 25 – Os atos da comissão de ética médica relacionados com a fiscalização ou
sindicâncias terão caráter sigiloso.
Art. 26 – Todas as deliberações da Comissão de Ética dar-se-ão por maioria simples, sendo
prerrogativa do presidente o “voto de Minerva” em caso de empate.
Art. 27 – As sindicâncias instauradas pelas Comissões de Ética obedecerão aos preceitos
contidos nesta Resolução.
Art. 28 – A sindicância será instaurada mediante:

I.
denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível,
fundamentada;
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II.

denúncia, por escrito, do Diretor Técnico ou diretor técnico;

III.

deliberação da própria Comissão de Ética Médica;

IV.

solicitação da Delegacia Regional, Seccional ou Representação;

V.

determinação do Conselho Regional de Medicina.

Art. 29 – Aberta a sindicância, a Comissão de Ética Médica informará o fato aos envolvidos,
convocando-os, se for o caso, para esclarecimentos ou solicitando-lhes, no prazo de 7 (sete) dias
úteis a partir do recebimento do aviso, manifestação por escrito.
Art. 30 – Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam: cópias dos
prontuários, das fichas clínicas, das ordens de serviço e outros que possam colaborar no deslinde
da questão, deverão ser apensados à sindicância quando for decidido enviá-la ao Conselho
Regional de Medicina.
Parágrafo único: O acesso a estes documentos e aos autos é facultado somente às partes
e à Comissão de Ética Médica.
Art. 31 – O presidente da Comissão de Ética Médica nomeará um membro sindicante para
convocar e realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão.
Art. 32 – Finda a coleta de informações, a Comissão de Ética Médica reunir-se-á para
analisar e emitir relatório conclusivo, sem emitir juízo.
Parágrafo único: Caso necessário, a Comissão de Ética Médica poderá solicitar novas
diligências para melhor elucidação do(s) fato(s).
Art. 33 – Evidenciada a existência de indícios de infração ética, a sindicância deverá ser
encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, para a competente tramitação.
Art. 34 – Em casos de menor gravidade e que não tenham acarretado danos para terceiros,
a Comissão de Ética Médica poderá procurar a conciliação entre as partes envolvidas “ad
referendum” do Plenário do Conselho Regional de Medicina.
§ 1º: Caso haja conciliação, a Comissão lavrará tal fato em ata específica.
§ 2º: Não havendo a conciliação de que trata o caput do artigo, a sindicância seguirá seu
trâmite normal com o envio do relatório circunstanciado ao Conselho Regional de Medicina.
Art. 35 – Se houver alguma denúncia envolvendo um membro da Comissão de Ética
Médica, o mesmo deverá afastar-se da Comissão enquanto durar a sindicância em questão.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 36 – As determinações deste Regimento terão efeito a partir da publicação da presente
resolução.
§ 1º: As normas do presente Regimento referentes às eleições das Comissões de Ética
Médica somente produzirão seus efeitos a partir das eleições para os Conselhos Regionais de
Medicina.
§2º: As Comissões de Ética Médica já instaladas terão o prazo de 6 (seis) meses para se
adequarem à presente regulamentação.
Art. 37 – Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Regional de Medicina da
jurisdição.
Art. 38 – Caberá ao Conselho Regional de Medicina divulgar a existência de Comissão de
Ética dentro da instituição.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A Comissão de Ética Médica deverá ser composta por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes ficará assim composta: 06 médicos (3 efetivos e 3 suplentes)
Os membros elegerão um 1 Presidente e 1 secretário e demais membros efetivos e
suplentes, conforme a quantidade de médicos do estabelecimento d e saúde, eleitos por
voto secreto do corpo clínico.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês meses (na 3ª terça–feira do mês), local (sala de
reunião), horário (10 ás 11hs).
OBJETIVOS PARA 1º ANO
✓ Supervisionar, orientar e fiscalizar, em sua área de atuação, o exercício da atividade
médica, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua
liberdade, iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes respeitem os
preceitos éticos e legais;
✓ Comunicar ao Conselho Regional de Medicina quaisquer indícios de infração à lei ou
dispositivos éticos vigentes;
✓

Comunicar ao Conselho Regional de Medicina o exercício ilegal da profissão;

✓
Comunicar ao Conselho Regional de Medicina as irregularidades não corrigidas dentro
dos prazos estipulados;
✓

Comunicar ao Conselho Regional de Medicina práticas médicas desnecessárias e
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atos médicos ilícitos, bem como adotar medidas para combater a má prática médica;
✓ Instaurar sindicância, instruí-la e formular relatório circunstanciado acerca do
problema, encaminhando-o ao Conselho Regional de Medicina, sem emitir juízo;
✓
Verificar se a POLICLÍNICA está regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina e em dia com as suas obrigações;
✓
Colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de educar, discutir,
divulgar e orientar sobre temas relativos à Ética Médica;
✓ Elaborar e encaminhar ao Conselho Regional Medicina relatório sobre as atividades
desenvolvidas na instituição onde atua;
✓

Atender às convocações do Conselho Regional de Medicina;

✓
Manter atualizado o cadastro dos médicos que trabalham na instituição onde
atua;
✓
Fornecer subsídios à Direção da Policlínica, visando à melhoria das condições de
trabalho e da assistência médica;
✓
Atuar preventivamente, conscientizando o Corpo Clínico da POLICLÍNICA onde
funciona quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético;
✓
Promover a divulgação eficaz e permanente das normas complementares emanadas
dos órgãos e autoridades competentes;
✓
Encaminhar aos Conselhos fiscalizadores das outras profissões da área de saúde que
atuem na instituição representações sobre indícios de infração aos seus respectivos Códigos
de Ética Médica;
✓
Colaborar com os órgãos públicos e outras entidades de profissionais de saúde em
tarefas relacionadas com o exercício profissional;
✓

Orientar o público usuário da POLICLÍNICA sobre questões referentes à Ètica Médica.
ATAS DE REUNIÕES

✓
As atas das reuniões da Comissão de Ètica serão realizadas nas dependências da Sala de
Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensal ou em caráter
extraordinário, por convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da Comissão de Ètica, os atos serão registrados pela secretária no
momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão
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arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE.

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
ANO:

ATIVIDADE

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Criação
comissão
aprovação
Implantação d regimento
a Comissão

da
e
do

Reuniões
de
Planejamento
Annual
Reuniões
Ordinárias
Mensais
Divulgação
de
Normas
Complementares
Organização
Elaboração
Relatórios

de

Desenvolvimento
de Atribuições

Estratégias
de
Desenvolvimento

Identificação e
classificação dos
processos
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Desenvolver
e
reforçar
os
sistemas
de
vigilância
e
comunicação

Informação
Comunicação

e

Informar
cidadãos
usuários

os
/

Informar
os
órgãos
competentes de
saúde acerca da
evolução
das
estratégias

Informar
profissionais
saúde sobre
plano
operacional
atividades

os
de
o
–

Apresentação de
relatórios a alta
direção

5.1.2.2

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
DA FINALIDADE

A Comissão de Ética de Enfermagem deverá ser organizada de maneira que atenda as
diversas áreas de atuação da enfermagem, abrangendo todos os profissionais inseridos na equipe
e desenvolverá ações educativas voltadas aos profissionais da área de enfermagem, fiscalizará o
exercício da profissão e o cumprimento dos direitos reservados à categoria, sendo uma extensão
do Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
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DA CONSTITUIÇÃO
O Conselho Federal de Enfermagem– COFEN. Resolução 172/1994. Normatiza a criação de
Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde. Decisão nº 469 de 23 de dezembro
de 2014. Regulamenta a instituição das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de
saúde e dá outras providências.
A Equipe será composta por Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem em igual
número, com vínculo empregatício na instituição e registro no COREN-GO e terá como atribuições
a fiscalização do exercício ético do profissional de enfermagem; a inspeção das condições
oferecidas pela instituição e sua compatibilidade com o perfeito desenvolvimento técnico e moral
da enfermagem; a fiscalização do cumprimento, pela unidade, dos direitos previstos em lei aos
profissionais da área de enfermagem e, ainda, a fiscalização da qualidade do atendimento
dispensado ao paciente. Deverá ser formada por membros efetivos e igual número de suplentes,
cabendo a presidência ao Enfermeiro.
DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO:

Capítulo I
Da Definição
Art. 1 - A Comissão de Ética de Enfermagem do Serviço de Enfermagem é órgão
representativo da Policlínica Regional - Unidade Posse, de caráter permanente, com funções
educativas, fiscalizadoras e consultivas do exercício profissional e ético de Enfermagem nessa
Instituição.
Capítulo II
Das Finalidades
Art. 2 - A Comissão de Ética de Enfermagem é reconhecida pela Resolução COFEN
593/2018, estabelecendo com a mesma uma relação de independência e autonomia, em
assuntos pertinentes à ética.
Parágrafo Único - A Comissão de Ética de Enfermagem deverá notificar à Coordenação de
enfermagem o cronograma de suas atividades.
Art. 3 - A Comissão de Ética de Enfermagem tem por finalidade:

VII.
Fortalecer o componente ético dos profissionais de enfermagem do
Serviço de Enfermagem da Policlínica Regional - Unidade Posse através da análise das
intercorrências notificadas, por meio de denúncia formal e/ou auditoria.
VIII.
Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais
normas disciplinares e éticas do exercício profissional, bem como identificar as
ocorrências éticas e disciplinares na instituição de saúde.
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IX.
Receber denúncias de profissionais de enfermagem, usuários, clientes e
membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem, bem como
colaborar com o COREN-GO no combate ao exercício ilegal da profissão.
Art. 4 - A Comissão de Ética de Enfermagem deverá ser composta por Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de enfermagem.
Art. 5 - A Comissão de Ética de Enfermagem do Serviço de Enfermagem da Policlínica
Regional - Unidade Posse será formada por três Enfermeiros
Titulares e Três Enfermeiros suplentes e dois Auxiliares de Enfermagem titulares e dois
Auxiliares de Enfermagem suplentes.
Art. 6 - A Comissão de Ética de Enfermagem poderá ser reconduzida por igual período.
Art. 7 - A Comissão de Ética de Enfermagem terá um Presidente, um Vice-Presidente e um
Secretário.
Parágrafo único - As funções do Presidente e Vice-Presidente deverão ser exercidas
exclusivamente por Enfermeiros.
CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS E FUNÇÕES
Art. 8 - As Comissão de Ética de Enfermagem tem como objetivos:
I - Zelar pela conduta ética dos profissionais de enfermagem na instituição;
II - Zelar pelo bem estar do ser humano;
III-Orientar aos profissionais de enfermagem em um processo educativo reflexivo
permanente;
IV-Prevenir infrações éticas;
V-Investigar infrações éticas por meio de sindicâncias.
Art. 9 - São funções da Comissão de Ética de Enfermagem:
I-EDUCATIVA:
a) Valorizar o desenvolvimento moral e ético da enfermagem;
b) Promover estudos sobre a Legislação de Enfermagem, com ênfase no Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem;
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c) Divulgar entre os profissionais de Enfermagem da instituição as Resoluções, Decisões,
Normas e recomendações emanadas do Cofen, Coren-GO e da Comissão de Ética de Enfermagem
(Comissão de Ética de Enfermagem);
d) Sanar dúvidas dos profissionais de Enfermagem, orientando-os quanto aos preceitos
legais dos deveres e direitos da Enfermagem;
e) Promover a atualização dos conhecimentos de Enfermagem, por meio da educação
permanente.
II-FISCALIZADORA:
a) Supervisionar o exercício ético do profissional de Enfermagem na instituição;
b) Verificar a observância aos princípios que regulamentam os preceitos legais dos deveres
e direitos da Enfermagem;
c) Acompanhar a qualidade do atendimento de enfermagem dispensado aos pacientes;
d) Acompanhar e colaborar com o Coren-GO na verificação das condições técnicas de
funcionamento do estabelecimento de saúde e sua compatibilidade com o adequado
desenvolvimento técnico e moral da Enfermagem;
e) Verificar e acompanhar a atualização do cadastramento do pessoal de Enfermagem que
trabalha na Instituição, comunicando ao Coren-GO as irregularidades e ilegalidades cadastrais
não corrigidas dentro dos prazos exigidos;
f) Comunicar ao Coren-Go fatos de maior gravidade ou que tenham acarretado danos a
terceiros.
III-SINDICÂNCIA:
a) Instaurar sindicância, em caso de suspeita de infração ética por profissional da
enfermagem;
b) Encaminhar relatório conclusivo da sindicância ao plenário do conselho regional para
homologação ou análise de admissibilidade para instauração de processo ético disciplinar.
CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE
ÉTICA DE ENFERMAGEM
Art. 10 – Compete aos Membros Efetivos da Comissão de Ética de Enfermagem:
I - Comparecer às reuniões da Comissão de Ética de Enfermagem;
II-Garantir a presença do suplente quando impedido de comparecer à reunião;
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III-Organizar a programação anual das atividades a serem desenvolvidas pela Comissão de
Ética de Enfermagem;
IV-Participar das discussões de assuntos constantes de pauta das reuniões;
V-Participar da votação das decisões da Comissão de Ética de Enfermagem;
VI-Emitir pareceres, quando designado pelo Presidente, em assuntos da Comissão de Ética
de Enfermagem;
VII-Realizar sindicâncias e demais tarefas quando designados pelo Presidente;
VIII-Levar à apreciação da Comissão de Ética de Enfermagem assuntos de interesse que
tomar ciência;
IX-Encaminhar ao(a) Coren-Go, as informações sobre as tarefas realizadas na forma de
pareceres, relatórios, ou informes.
X-Cumprir e fazer cumprir as disposições desta Decisão e as demais normas relativas ao
exercício ético-profissional.
Art. 11 – São atribuições e competência do(a) Presidente:
I-Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética de Enfermagem
por meio de instrumento formal;
II-Presidir as reuniões;
III- Indicar ao Secretário a pauta das reuniões;
IV-Distribuir a realização de sindicâncias e demais tarefas aos membros efetivos e
suplentes; V-Encaminhar para votação os assuntos de interesse da Comissão de Ética de
Enfermagem;
VI-Analisar e aprovar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o ano;
VII-Analisar e aprovar os relatórios mensais e o relatório anual das atividades
desenvolvidas;
VIII-Encaminhar ao Coren-GO, relatório anual das atividades desenvolvidas;
IX-Solicitar às Comissão de Ética de Enfermagems de outras instituições a providência que
julgar necessária para o esclarecimento de problemas éticos de sua própria Instituição;
X-Atender pedidos de contribuição sobre questões éticas e atender as providências que
forem de sua competência, quando solicitado pelos profissionais da instituição, por outra
Comissão de Ética de Enfermagem e pelo Coren-GO;
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XI- Articular-se com a Direção da sua instituição;
XII- Contribuir com solicitações do Coren-GO.
Art. 12 - São atribuições e competência do(a) Secretário(a):
I-Substituir o(a) Presidente em suas ausências e impedimentos, no caso de Secretário(a)
Enfermeiro(a);
II-Elaborar o cronograma das reuniões e atividades de educação continuada;
III-Preparar a pauta das reuniões;
IV-Redigir as atas das reuniões;
V-Registrar em livro próprio as decisões da Comissão de Ética de Enfermagem e dar seu
conhecimento à Gerência de Enfermagem para divulgação entre os profissionais de Enfermagem
da Instituição;
VI-Manter o acervo da Comissão de Ética de Enfermagem;
VII-Auxiliar o presidente em suas atividades, sempre que solicitado.
Art. 13 – Compete aos Membros Suplentes da Comissão de Ética de Enfermagem:
I-Substituir os respectivos membros efetivos nos seus impedimentos;
II-Participar das reuniões da Comissão de Ética de Enfermagem;
III-Participar das atividades promovidas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
IV-Cumprir as disposições desta Decisão e as demais normas relativas ao exercício éticoprofissional.
CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO
Art. 14 - A Comissão de Ética de Enfermagem reuniões ordinárias mensais, dentro da carga
horária de trabalho de seus membros, constando dia, hora e local de sua realização.
§ 1° - Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias, quando o assunto justificar.
§ 2° – As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo(a) Presidente ou pela maioria dos
membros, em requerimento dirigido ao(a) Presidente.
§ 3° A ausência não justificada a mais de 3 (três) reuniões consecutivas e/ou alternadas
excluirá automaticamente o membro efetivo, sendo convocado o suplente correspondente.
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Art. 15 – A instituição deverá disponibilizar um local para sediar as reuniões da Comissão
de Ética de Enfermagem e arquivar seus documentos.
Art. 16 - A Comissão de Ética de Enfermagem deverá enviar relatório anual de suas
atividades ao Coren-Go até o final da segunda quinzena do mês de janeiro de cada ano.
Art. 17 - As reuniões da Comissão de Ética de Enfermagem somente serão realizadas, e
suas Decisões consideradas regulares, quando estiver presente a maioria de seus membros
efetivos.
Art. 18 - Será obrigatoriamente lavrada ata das reuniões, em livro próprio para este fim,
com termo de abertura e chancelamento pelo(a) Secretário(a) da Comissão de Ética de
Enfermagem.
Art. 19 - As recomendações adotadas pelos membros da Comissão de Ética de
Enfermagem, em suas reuniões, receberão o nome de recomendações.
Art. 20 - As recomendações da Comissão de Ética de Enfermagem serão encaminhadas ao
Coren-GO, que apreciará e submeterá à aprovação da Diretoria ou do Plenário do Coren-GO;
§ 1 - As recomendações da Comissão de Ética de Enfermagem serão escritas em papel
timbrado da Instituição;
Art. 21 - A Comissão de Ética de Enfermagem se fará representar, pelo menos, por um de
seus membros nas convocações feitas pelo Coren-GO.
CAPÍTULO VI – DA DENÚNCIA E SINDICÂNCIA
Art. 22 – A denúncia surge de um fato irregular ocorrido na instituição, praticado por
profissional de enfermagem, envolvendo pacientes, seus familiares, acompanhantes ou outros
profissionais que trabalham na instituição.
§1 - A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha presenciado o ocorrido.
§ 2 - A ocorrência pode ser de natureza ética ou ético-administrativa sendo que esta última
fere tanto o Código de Ética da Profissão como os documentos regulamentadores da instituição
e deverá ser analisada nas instâncias competentes, conforme o caso.
Art. 23 – A Sindicância é um procedimento sumário que visa colher informações sobre
notícias de supostas infrações éticas ou disciplinares, devendo ser conduzida em sigilo.
Art. 24 - As sindicâncias instauradas pela Comissão de Ética de Enfermagem obedecerão
aos preceitos contidos nesta Decisão e deverá transcorrer em caráter sigiloso.
Art. 25 - A Comissão de Ética de Enfermagem da instituição deverá se reunir para analisar
a denuncia e avaliar se tem fundamento de natureza ética. O ato, caracterizado como de natureza
ética, será submetido ao processo de sindicância. Para instauração da sindicância é necessário:
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I - Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada;
II - Denúncia por escrito do Responsável Técnico de Enfermagem;
III - Deliberação da própria Comissão de Ética de Enfermagem, caso haja supostas
irregularidades ético disciplinares praticadas durante o exercício profissional;
IV - Determinação do Coren-GO. Parágrafo Único: As denúncias anônimas, deverão ser
encaminhadas diretamente ao Coren-GO, para as providências cabíveis.
Art. 26 - O Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem designará um ou dois membros
da Comissão para realizar as audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão.
Art. 27 - Aberta a sindicância, a Comissão de Ética de Enfermagem notificará o(s)
profissional(ais) envolvido(s) e o(s) convocará para prestar seu(s) depoimento(s) ou, se for o caso,
solicitará manifestação por escrito com prazo de 7 (sete) dias úteis a partir do recebimento do
aviso.
§1 - As notificações poderão ser feitas por escrito com AR, em endereço pessoal do
profissional, ou mesmo pelos membros da Comissão de Ética de Enfermagem diretamente ao(s)
profissional(ais) envolvido(s), de modo reservado, preservando-lhe(s) o direito à privacidade.
§2 - O descumprimento das convocações e demais solicitações da Comissão de Ética de
Enfermagem, nos casos em que forem justificados, deverão ser encaminhados ao Coren-GO para
análise.
§3 – Encaminhar ao Coren-GO, as ocorrências em que o profissional de enfermagem não
atender as convocações ou solicitações da Comissão de Ética de Enfermagem.
Art. 28 - Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos
prontuários, livros de registros administrativos utilizados exclusivamente pela Enfermagem, ou
outros que possam auxiliar na elucidação dos fatos, deverão ser mantidos junto à sindicância.
Parágrafo Único: O acesso a estes documentos e aos autos é facultado somente às partes
e à Comissão de Ética de Enfermagem, preservando assim o sigilo.
Art. 29 - A Comissão de Ética de Enfermagem deverá reunir-se para analisar os fatos a luz
do material coletado.
§1° - Quando o fato for qualificado como de menor gravidade a Comissão de Ética de
Enfermagem tentará promover a conciliação entre as partes envolvidas e realizará orientações e
ações educativas de acordo com o caso;
§2° - Todos os casos são passíveis de conciliação à exceção daqueles que tenham resultado
em óbito; §3° - Ocorrendo a conciliação, a Comissão de Ética de Enfermagem lavrará tal fato em
ata específica, dará ciência do fato ao Enfermeiro RT da instituição e encaminhará Relatório Final
à Presidência do Coren-GO para homologação;.
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§4° - Não havendo a conciliação, o Processo de Sindicância seguirá seu trâmite normal;
Art. 30 – Ao final de todos os Processos de Sindicância, deverá ser elaborado o Relatório
Final, no qual se limitará à narrativa dos trabalhos de apuração, sem formular juízo de valor.
Paragrafo único - Nos casos em que não houver conciliação, ou em casos qualificados como
gravíssimos, a Comissão de Ética de Enfermagem dará ciência ao Enfermeiro Responsável Técnico
e encaminhará o Relatório Final à Presidência do Coren-GO para as providências cabíveis.
Art. 31 - Quando, ao final dos trabalhos de sindicância, a ocorrência for identificada como
de natureza meramente administrativa a Comissão de Ética de Enfermagem encaminhará os
laudos da sindicância ao Enfermeiro RT da instituição para as providências cabíveis.
Art. 32 - Ocorrendo denúncia envolvendo um membro da Comissão de Ética de
Enfermagem, o mesmo deverá ser afastado da Comissão, enquanto perdurar a sindicância.
CAPÍTULO VI – DAS ELEIÇÕES
Art. 33 - Os procedimentos para a instauração das Comissões de Ética de Enfermagem
(Comissão de Ética de Enfermagem) nas instituições deverão ser iniciados após manifestação
expressa do responsável pelas equipes de enfermagem da instituição e devidamente
encaminhada ao Coren-GO; Parágrafo Único: Já existindo Comissão de Ética de Enfermagem na
instituição, compete ao Presidente desta comissão no prazo de 30 dias antes do término do seu
mandato encaminhar o documento previsto no caput deste artigo.
Art. 34 - O Coren-GO expedirá edital número 01 informando a todos os profissionais que
será instituída a Comissão de Ética de Enfermagem, concedendo o prazo de 15 dias úteis para os
interessados providenciarem as inscrição de suas chapas.
§ 1° - Decorrido o prazo para apresentação de chapas, e não havendo inscrições, a
Comissão será formada por indicação do responsável pela equipe de Enfermagem da Instituição,
observados os critérios de regularidade e impedimentos do profissional previstos nesta decisão.
§ 2° - Em caso de inscrição de chapa única, ficará a critério da instituição a realização dos
procedimentos de votação.
§ 3° - Havendo a inscrição de mais de uma chapa será expedido pelo Coren-GO o Edital
número 02 no qual constará o nome dos candidatos de cada chapa por ordem alfabética e a data
das eleições.
Art. 35 - Após a publicação do Edital número 02 nas dependências da instituição será
concedido o prazo de 03 dias úteis para qualquer profissional de enfermagem opor os
impedimentos e impugnações justificadamente referentes aos nomes dos candidatos juntando
provas de suas alegações.
§ 1º - Nos casos em que não houver inscrições de chapas ou somente de uma chapa o
Coren-GO providenciará a publicação dos nomes dos membros da Comissão de Ética de
Enfermagem na instituição e concederá o prazo de 03 dias úteis para qualquer profissional de
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 583

Proposta Policlínica Regional - Posse

enfermagem opor os impedimentos e impugnações justificadamente referentes aos nomes dos
profissionais juntando provas de suas alegações.
a)
Não havendo impugnações ou manifestações contrarias o Coren-GO homologará
os nomes e chapa e providenciará os procedimentos para empossar os profissionais.
§ 2° - Quando houver mais de uma chapa inscrita as impugnações ou impedimentos
suscitados serão julgados pela Comissão Eleitoral no prazo de 5 dias úteis .
§3º - As impugnações ou impedimentos suscitados referentes aos nomes de profissionais,
nos casos de chapa única ou de indicação pela gerência de enfermagem serão julgados pela
Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Éticas Institucionais – CTI Comissão de
Ética de Enfermagem no prazo de 05 dias úteis.
§4º Das decisões da comissão eleitoral ou CTI Comissão de Ética de Enfermagem cabem
recursos administrativos ao plenário do conselho regional.
Art. 37 - As Comissão de Ética de Enfermagem serão instaladas na sede dos
estabelecimentos de saúde, obedecendo aos seguintes critérios de proporcionalidade.
I – Nas instituições que tiverem cem (100) profissionais de enfermagem ou mais, a
comissão será constituída por nove (09) profissionais, sendo quatro (04) enfermeiros efetivos e
um (01) suplente da respectiva categoria, e três (03) técnicos ou auxiliares de enfermagem
efetivos e um (01) suplente.
II - Nas instituições que tiverem entre cinquenta (50) a noventa e nove (99) profissionais
de enfermagem, a comissão será constituída por sete (07) profissionais, três (03) enfermeiros
efetivos e um (01) suplente da respectiva categoria, e dois (02) técnicos ou auxiliares de
enfermagem efetivos e um (01) suplente.
III - Nas instituições que tiverem menos de cinquenta (50) profissionais de enfermagem, a
comissão será constituída por cinco (05) profissionais, sendo dois (02) enfermeiros efetivos e um
(01) suplente da respectiva categoria, e um (01) técnico ou auxiliar de enfermagem efetivo e um
(1) suplente.
Art. 38 - O mandato dos membros da Comissão de Ética de Enfermagem é de relevância
para a enfermagem e terá a duração de três (03) anos admitida uma reeleição de seus membros.
Art. 39 - Os membros da Comissão de Ética de Enfermagem empossados iniciarão seus
trabalhos com a escolha dos cargos de Presidente e Secretário e a elaboração do Regimento
Interno da Comissão, dando ciência ao Coren-GO. Parágrafo Único: O cargo de Presidente da
Comissão de Ética de Enfermagem será privativo de enfermeiros, conforme as atribuições
previstas na Lei 7.498/86.
Art. 40 - Em caso de ausência, impedimento ou vacância de cargo de membro efetivo, a
Comissão efetivará o suplente para ocupar a vaga existente em caráter temporário ou definitivo
respectivamente.
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DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 41 - Para executar e fazer cumprir os atos necessários à realização das eleições em
caso da existência de mais de uma chapa será constituído uma comissão eleitoral composta de
no mínimo três profissionais de enfermagem da instituição em que ocorrerá as eleições.
Art. 42 - Para o bom desempenho da comissão eleitoral o conselho regional de
enfermagem irá disponibilizar os materiais e estrutura logística necessária para garantir a lisura
e transparência do processo eleitoral.
Art. 43 - Compete à comissão eleitoral organizar, supervisionar, decidir sobre registro e
impugnações, instalar e fazer parte das mesas receptoras e apuradoras e encaminhar aos Coren
as atas dos trabalhos eleitorais para homologação.
Art. 44 - Não podem participar como membros da comissão eleitoral candidatos inscritos
nas chapas concorrentes ou seus parentes em linha reta e colateral até o terceiro grau.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 45 - As inscrições deverão acorrer no prazo previsto no edital Nº 01, mediante simples
requerimento em formulário próprio e assinado por todos os componentes da chapa conforme
quantitativos explícitos no artigo 5º incisos I, II e III indicando:
a) Nome completo;
b) Categoria da inscrição e número do Coren;
c) Endereço residencial;
d) Número de telefone e e-mail;
Art.46 - O formulário de requerimento de inscrição deverá ser instruído com os seguintes
documentos:
a) Certidão de regularidade expedida pelo Conselho;
b) Comprovantes de vínculo empregatício;
c) Declaração da instituição que não respondeu ou responde processo administrativo
disciplinar;
DO REGISTRO DAS CHAPAS
Art. 47 - Transcorridos os prazos para impugnações e julgamentos será publicado o Edital
nº 03 no placar da instituição e no site da autarquia contendo a decisão dos registros das chapas
que serão numeradas por ordem cronológica de recebimento das inscrições.
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Art. 48 - O edital nº03 deverá conter os números das chapas e respectivos nomes dos
candidatos, o dia, o local em que será instalada a mesa receptora e o horário de inicio e término
da votação.
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 49 - São impedimentos para compor chapas ou comissão eleitoral:
a) Inscrição provisória ou temporária;
b) Existência de débitos de anuidades com o conselho;
c) Exercer cargo de supervisão ou chefia na instituição;
d) Responder a processo administrativo disciplinar na instituição e ou ético disciplinar no
Conselho.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 50 - A Comissão de Ética de Enfermagem é autônoma em relação aos assuntos
vinculados a condutas de caráter ético disciplinar dos profissionais de enfermagem da instituição.
Art. 51 - A Comissão de Ética de Enfermagem poderá atuar juntamente à Diretoria e ao
corpo de Enfermagem de sua Instituição, orientando e colaborando na prevenção de infrações
éticas.
Art. 52 - São prerrogativas da Comissão de Ética de Enfermagem:
I - Participar das reuniões da instituição e contribuir nas decisões que dizem respeito aos
profissionais de Enfermagem;
II - Apoiar as iniciativas que visem melhores condições da assistência de enfermagem e de
segurança no trabalho.
III - Recorrer ao Coren-GO, quando impedido de cumprir a presente Decisão;
Art. 53 - Os membros da Comissão de Ética de Enfermagem receberão do Coren-GO,
através da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética- CTI Comissão de Ética
de Enfermagem, desde que solicitado, as orientações necessários para o bom e fiel exercício de
seu mandato.
Art. 54 - Os casos duvidosos ou omissos relacionados com as Comissões de Ética de
Enfermagem serão solucionados pelo plenário do Coren-GO.
Art. 55 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
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A comissão deverá será constituída por cinco (05) profissionais, sendo dois (02)
enfermeiros efetivos e um (01) suplente da respectiva categoria, e um (01) técnico ou auxiliar
de enfermagem efetivo e um (1) suplente.
Os membros elegerão um 1 Presidente e 1 secretário e demais membros efetivos e
suplentes, conforme a quantidade de profissionais do estabelecimento de saúde.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês meses (na 3ª terça–feira do mês), local (sala de
reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão de Éica de Enfermagem serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensal
ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, os atos serão registrados pela
secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões
seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
Ano:
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5.1.2.3

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA CIENTÍFICA
DA FINALIDADE

A Comissão de Ética em Pesquisa Científica envolvendo Seres Humanos, é um órgão
colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, para
defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, em sua integridade e dignidade, e para contribuir
com o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Seus objetivos são: salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa;
contribuir para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no
desenvolvimento institucional e social da comunidade; contribuir ainda para a valorização do
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pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. Revisar
todos os protocolos de pesquisa com a responsabilidade pelas decisões sobre a ética da pesquisa
a ser desenvolvida na instituição. Emitir parecer consubstanciado por escrito. Manter a guarda
confidencial e o arquivamento do protocolo completo, que ficará a disposição das autoridades
sanitárias. Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética
na ciência. Receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer parte, denúncias de abusos ou
notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, deliberando pela
continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo adequar o termo de
consentimento. Manter comunicação regular e permanente com a Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP/MS).
DA CONSTITUIÇÃO
A Comissão é constituída por, no mínimo, 10 membros titulares incluindo os vários
profissionais lotados na Policlínica.
Entre os membros titulares deverá haver, pelo menos, 1 membro da comunidade
representando os usuários da Instituição. A Comissão de Ética em pesquisa Cientifica - CEPC, de
acordo com o Capítulo VII, item 5, da Resolução/CNS nº 196, de 10/10/1996, deverá ser
constituído por pessoas de ambos os sexos, não sendo permitido que nenhuma categoria
profissional tenha uma representação superior à metade dos seus membros. Pelo menos metade
dos membros deverá possuir experiência em pesquisa e representar as diversas áreas de atuação
multidisciplinar da Instituição. Em consonância com o Capítulo VII, item 10 da Resolução/CNS nº
196, os membros não poderão ser remunerados.
O presidente da Comissão de Ética Médica da Policlínica, eleito segundo regulamentação
da Instituição, terá assento como membro do CEPC.
O mandato dos membros do CEPC será de 3 anos, sendo permitida a recondução. Não será
permitida, a cada ano, a renovação de mais de um terço dos membros do CEP.
O CEPC será coordenado por um dos membros, eleito entre seus pares, na primeira reunião
de trabalho.
Será designado 01 (um) Vice coordenador, indicado pelo Coordenador eleito e aprovado
pelos membros titulares do CEPC.
DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa da Policlínica Regional - Unidade Posse (CEP) é uma
instância colegiada interdisciplinar e independente, de natureza consultiva e deliberativa no
âmbito da emissão de pareceres sobre protocolos de pesquisas, educativa e autônoma. Está
vinculada a Policlínica Regional - Unidade Posse e tem como objetivo avaliar e emitir parecer
sobre pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito da Policlínica e de outras instituições que
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não possuam Comitê de Ética, de acordo com indicação da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), preservando os aspectos éticos, primariamente em defesa da integridade e
dignidade dos sujeitos da pesquisa, individual ou coletivamente consideradas, levando-se em
conta o pluralismo moral da sociedade brasileira e obedecendo rigorosamente as Normas e
Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução Conselho
Nacional de Saúde nº 196, de 10 de outubro de 1996, e complementares.
Parágrafo único - Não serão permitidas pesquisas científicas no âmbito da Policlínica sem
prévia avaliação e aprovação do CEP.
Art. 2º - O CEP está subordinado administrativamente a Seção de Ensino e Pesquisa da
Policlínica (SEP) e a Diretoria Geral da Instituição.
Art. 3º - A escolha dos membros do CEP deverá estar em conformidade com a Res. CNS nº
196/96, com anuência da chefia do SEP e da Diretoria Geral da Policlínica.
Art. 4º - Os membros do CEP deverão ter total independência na tomada de decisões no
exercício de suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas. Desse
modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou pelos
interessados nas pesquisas, devendo isentar-se de envolvimento financeiro e não se submeterem
a conflitos de interesses.
Parágrafo único - Qualquer membro do CEP quando diretamente envolvido em uma
determinada pesquisa em análise deverá isentar-se de tomada de decisão.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO
Art. 5º - A organização e criação do CEP, assim como o provimento de condições adequadas
para o seu funcionamento, são de competência da Seção de Ensino e Pesquisa e da Diretoria
Geral da Instituição, respeitando as normas da Res. CNS nº 196/96.
CAPÍTULO III
COMPOSIÇÃO
Art. 6º - O Comitê de Ética em Pesquisa da Policlínica Regional - Unidade Posse terá
composição multiprofissional e transdiciplinar, com pessoas de ambos os sexos, com número
não inferior a sete membros, de reputação ilibada, idoneidade moral e de notória competência
no ramo de suas atividades, devendo incluir a participação de profissionais da área da saúde, das
ciências exatas, sociais e humanas e pelo menos um representante dos usuários da Instituição.
§1º A sua composição deverá estar em conformidade com a Res. CNS196/96.
§2º Podem ser convidadas pessoas de fora da Unidade, com perfil que contribua para o
alcance do caráter multidisciplinar e bom funcionamento do CEP.
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§3º Membros ad hoc poderão ser nomeados, sempre que necessário, para avaliação de
projetos específicos, sendo necessário que estes tenham reputação ilibada, idoneidade moral e
notória competência nos ramos das suas atividades.
Art. 7º - Os membros serão escolhidos através de indicação feita pelos componentes do
Comitê, Chefia do Setor de Ensino e Pesquisa ou Direção da Instituição, com posterior avaliação
e aprovação do CEP, devendo estar registrada em ATA.
Parágrafo único - A participação dos membros deverá ser voluntária.
Art. 8º - O mandato dos membros do Comitê será de três anos, sendo permitida a
recondução.
Art. 9º - O CEP terá um coordenador escolhido pelos seus membros através de votação
registrada em ATA, devendo ser o mesmo um profissional com idoneidade reconhecida, membro
do CEP, com experiência na área de pesquisa.
§1º O mandato do Coordenador será de um ano, sendo permitida sua recondução.
§2º O Coordenador será o intermediário direto entre Seção de Ensino e Pesquisa e Direção
Geral da Policlínica, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de Saúde e
Ministério da Saúde.
Art. 10 - Os membros do CEP não poderão ser remunerados no desempenho de suas
funções, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e
alimentação quando se fizer necessário.
§1º Os membros do CEP terão direito a serem dispensados das atividades as quais prestam
serviços na Instituição nos horários de trabalho do Comitê, já previamente autorizado pela
Diretoria Administrativa e Diretoria Geral da Instituição.
§2º Os membros do CEP terão direito a uma folga mensal, não cumulativa, já previamente
autorizada pela Diretoria Administrativa e Diretoria Geral da Instituição.
Art. 11 - Um membro do Comitê poderá ser afastado pela Coordenação do CEP nas
seguintes situações:

I.
Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas
anualmente sem justificativa adequada.
II.
Deixar de cumprir as tarefas e obrigações delegadas pelo Comitê
sem justificativa adequada.
Incorrer em falta ética grave.

III.
CAPÍTULO IV
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COMPETÊNCIAS DO COMITÊ
Art.12 - Ao CEP compete:

I.
Avaliar os protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos,
inclusive os multicêntricos, cabendo a responsabilidade primária pelas decisões sobre a
ética da pesquisa a ser desenvolvida na Policlínica e outras Instituições que não possuem
Comitê de Ética, garantindo e resguardando a integridade e os direitos dos sujeitos
participantes das pesquisas.
II.

Manter atualizadas as normas de funcionamento.

III.
Assegurar que todos os sujeitos envolvidos em pesquisa tenham
consciência dos procedimentos aos quais serão submetidos, através da análise de
Termos de Consentimento Informado que devem ser claros, objetivos, com critérios e
condições detalhadas.
IV.
Avaliar se os riscos inerentes a determinados procedimentos ou
tratamentos são suplantados pelos benefícios clínicos.
V.
Encaminhar para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa as
situações previstas no item VIII da Res. CNS nº 196/96.
VI.
Observar o seguimento das Leis e Códigos de Ética vigentes
expostos na Res. CNS 196/96 e complementares.
VII.
Manter em arquivo, sob sua guarda confidencial, por 05 (cinco)
anos, o protocolo de pesquisa e todos os demais documentos inerentes a mesma;
arquivados em pastas individuais;
VIII.
Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de
30 (trinta) dias úteis, identificando com clareza o estudo e documentos analisados.
IX.
O relator que não puder estar presente à reunião deverá enviar
seu relatório por escrito, para ser lido na reunião pelo secretário executivo.
X.
Os protocolos ou trabalhos recusados pelo CEP não poderão ser
objeto de análise ou consideração de qualquer outro elemento diretivo ou colegiado da
Instituição.
DO PESQUISADOR
Art. 13 - Ao Pesquisador compete:
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I.
Apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP, conforme
Res. CNS nº 196/96, aguardando o parecer deste antes de iniciar a pesquisa;
II.

Desenvolver o projeto de pesquisa conforme delineado;

III.
pesquisa;

Elaborar e apresentar ao Comitê os relatórios parciais e final da

IV.
término da

Elaborar e apresentar balancetes anuais e balanço quando do

pesquisa ou sempre que solicitado pelo CEP;

V.

Apresentar dados solicitados pelo CEP sempre que solicitado;

VI.
Manter em arquivo, sob sua guarda, por 05 (cinco) anos, o
protocolo de pesquisa e todos os demais documentos inerentes a mesma; arquivados
em pastas individuais;
VII.
Encaminhar os resultados para publicação com os devidos
créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do projeto;
VIII.
Justificar perante o CEP a interrupção do projeto ou a não
publicação dos resultados;
IX.
Comunicar ao CEP todos os Eventos Adversos e eventuais
modificações no protocolo bem como fatos relevantes que alterem o curso normal do
estudo;
X.
Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos
deverá obedecer às recomendações da Res. CNS 196/96 e suas complementares e dos
documentos endossados em seu preâmbulo.
XI.
A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e
compreende os aspectos éticos e legais;
XII.

Cumprir rigorosamente este Regimento.
DAS PESQUISAS

Art. 14 - Na análise Ética referente às Pesquisas e Relatos de Casos inúmeros aspectos
devem ser observados, envolvendo aspectos legais, morais e éticos.
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§1º Aspectos Legais - quando da elaboração de um parecer sobre um projeto de pesquisa
ou de um relato de caso deve ser sempre verificado a sua adequação às leis, normas e diretrizes
vigentes. No Brasil as exigências estabelecidas pela Res. CNS 196/96 e suas complementares
devem ser atendidas.
§2º Aspectos Morais - O CEP têm deveres institucionais, sociais e profissionais. Os deveres
institucionais básicos são: honestidade; sinceridade; competência; aplicação; lealdade
e discrição. Os deveres sociais são: veracidade, não-maleficiência e justiça. Os
pesquisadores não devem fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados às pessoas
envolvidas; violar as normas do consentimento informado; converter recursos públicos em
benefícios pessoais; prejudicar seriamente o meio ambiente ou cometer erros previsíveis ou
evitáveis.
§3º Aspectos Éticos - nas pesquisas em saúde inúmeras situações podem ser caracterizadas
como sendo geradoras de dilemas éticos. Os aspectos éticos aplicados à pesquisa em saúde
podem ser abordados por quatro diferentes perspectivas:

I.
Pesquisas envolvimento de seres humanos: Quando, seres humanos são
utilizados em pesquisas devem ser sempre preservados os princípios bioéticos
fundamentais do Respeito ao Indivíduo (autonomia), da Beneficência (incluindo a não
maleficência) e da Justiça.
II.
O respeito ao indivíduo pesquisado se materializa no processo de
obtenção do Consentimento Informado. A criteriosa avaliação da relação risco/benefício
tem como base o princípio da Beneficência. A seleção dos indivíduos a serem
pesquisados, por sua vez, deve ter sempre presente o critério da justiça. Desta forma,
não devem ser segregados grupos ou pessoas.
III.
Relação com outros pesquisadores: A relação com outros pesquisadores
envolve as questões de autoria e de fraudes, que, algumas vezes, são bastante
complexas de serem resolvidas. O estabelecimento da autoria dos trabalhos realizados
envolve aspectos relativos à lealdade, honestidade, justiça e autonomia.
IV.
Relação com a sociedade: A relação com a sociedade poderá ser
abordada tanto nos aspectos relativos à proteção dos indivíduos (sujeito da pesquisa,
pesquisadores e trabalhos envolvidos), à divulgação de resultados, bem como à
avaliação do retorno social da pesquisa.
CAPÍTULO V
FLUXO ADMINISTRATIVO DO PESQUISADOR
Art.15 - No ato de recebimento do protocolo somente serão aceitas solicitações completas,
com documentação em português, contendo:
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I.
Carta do pesquisador principal submetendo o estudo ao Comitê, em
duas vias, sendo que uma delas será protocolada.
II.
Autorização do responsável pelo Serviço onde será realizada a
pesquisa dando ciência e concordância com o desenvolvimento do projeto.
III.

Folha de Rosto adequadamente preenchida, assinada e carimbada

IV.

Projeto de Pesquisa em Português

V.
justificativa)

Orçamento financeiro detalhado e remuneração do pesquisador (ou

VI.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ou justificativa)

VII.

Curriculum dos pesquisadores

VIII.
Informação pré-clínica e brochura do pesquisador (pesquisas com
novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos)
IX.
Documento de aprovação por Comitê de Ética no país de origem ou
justificativa (pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira)
X.
Lista de Centros participantes no exterior e no Brasil (pesquisas
conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira)
XI.
No caso de estudos com indústrias farmacêuticas envolvendo seus
produtos, compromisso destas Instituições no custeio das despesas hospitalares,
inclusive para o caso de advento de possíveis efeitos colaterais.
DO COMITÊ
Art. 16 - Compete ao Comitê:

I.
O Comitê irá receber e conferir os documentos de acordo com as
normas da Resolução CNS 196/96;
II.

Repassar o protocolo de pesquisa para os relatores para apreciação;

III.

Registrar a pesquisa em livro ata para acompanhamento;

IV.

O prazo para emissão de parecer é de 30 dias úteis;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 595

Proposta Policlínica Regional - Posse

V.
Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em
torno da ética na ciência;
VI.

Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS;

I.
O CEP deverá encaminhar semestralmente à CONEP/MS a relação dos
projetos de pesquisa analisados, aprovados e concluídos, bem como dos projetos em
andamento e imediatamente os suspensos.
Art. 17 – O Comitê utilizará, em relação às pesquisas, os seguintes modelos de tomada de
decisões:

I.

Aprovado: quando o documento obedecer às normas vigentes:

II.
Quando necessário o protocolo deverá ser encaminhado à CONEP/MS,
para apreciação, juntamente com parecer consubstanciado emitido pelo CEP;
III.
Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co- responsável ao que
se refere aos aspectos éticos da pesquisa;
IV.
Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução
de sua tarefa e arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição das
autoridades sanitárias;
V.
Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios
periódicos enviados pelos pesquisadores;
VI.
Receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias
de abusos ou alteração do curso normal do estudo, decidindo pela continuidade,
modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, solicitar adequação do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
VII.
Requerer instauração de sindicância à direção da Instituição em casos
de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas. Havendo
comprovação, comunicar a CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias.
VIII.
Com pendência: quando o Comitê considera o protocolo aceitável,
porém identifica determinados problemas no protocolo, no formulário do
consentimento ou em ambos, e recomenda uma revisão específica ou solícita
modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em
IX.

60 (sessenta) dias úteis pelos pesquisadores;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 596

Proposta Policlínica Regional - Posse

X.
pendente;

Retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece

XI.
Não aprovado: quando o documento não atende às normas específicas
CONEP/CNS/MS;
XII.
Comissão

Aprovado e encaminhado: com o devido parecer, para apreciação pela

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), nos casos previstos no capítulo VIII, item 4.c
da Resolução CNS 196/96.
CAPÍTULO VI
REUNIÕES
Art. 18 - O CEP reunir-se-á ordinariamente, mensalmente; e extraordinariamente sempre
que se fizer necessário, exigindo-se a participação de mais da metade do colegiado para deliberar
e/ou aprovar protocolos de pesquisa.
§1º Compete ao coordenador fazer o comunicado das reuniões;
§2º O local, data e horário da reunião deverão ser comunicados aos membros com no
mínimo dois dias de antecedência;
§3º Quando necessário o coordenador poderá convocar os membros para reunião
extraordinária que deverá ser comunicada com dois dias de antecedência.
Art. 19 - Qualquer membro do CEP quando diretamente envolvido em uma determinada
pesquisa em análise deverá ausentar-se da reunião.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - Estando o CEP devidamente estruturado conforme as leis e normas vigentes da
CONEP/CNS/MS, todas e quaisquer sugestões e/ou alterações quanto ao seu funcionamento e
assuntos pertinentes, deverão ser devidamente encaminhadas, analisadas e votadas conforme o
entendimento dos componentes da referida comissão.
Art. 21 - O presente Regimento Interno entrará em vigor após aprovação pelo voto de 2/3
dos membros do CEP.
Art. 22 - A CEPC se reunirá na segunda semana de cada mês, em sessão ordinária ou em
caráter extraordinário, quando convocado pelo Coordenador ou pela maioria de seus membros.
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Art. 23 - A reunião da CEPC se instalará e deliberará com a presença da maioria simples de
seus membros, e será dirigida pelo seu Coordenador ou, na sua ausência, pelo seu Vice
Coordenador.
Art. 24 - As reuniões se darão da seguinte forma:

I.
verificação da presença do Coordenador e, na sua ausência, abertura
dos trabalhos pelo Vice Coordenador;
II.
"quorum";

verificação de presença dos membros titulares e existência de

III.

votação e assinatura da Ata da reunião anterior;

IV.

comunicações breves e franqueamento da palavra;

V.

leitura e despacho do expediente;

VI.

ordem do dia, incluindo leitura, discussão e votação dos pareceres;

VII.

organização da pauta da próxima reunião;

VIII.

distribuição de projetos de pesquisa ou tarefas aos relatores;

IX.

encerramento da sessão.

Art. 25 - Ao Coordenador compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
Comissão e especificamente:

I.

representar a comissão em suas relações internas e externas;

II.

instalar a comissão e presidir as reuniões plenárias;

III.

promover a convocação das reuniões;

IV.
indicar membros para estudos e emissão de pareceres necessários à
compreensão da finalidade a comissão;
V.
tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer
direito do voto de desempate.
Parágrafo Único - Na ausência do Coordenador, as atribuições serão desempenhadas pelo
Vice Coordenador.
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Art. 26 - Aos membros do CEPC compete:

I.
estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes foram
atribuídas pelo presidente;
II.
comparecer às reuniões, proferindo voto ou pareceres e
manifestando-se a respeito de matérias em discussão;
III.

requerer votação de matéria em regime de urgência;

IV.
verificar a instrução dos procedimentos estabelecidos, a documentação
e o registro dos dados gerados no decorrer do processo, o acervo de dados obtidos, os
recursos humanos envolvidos, os relatórios parciais e finais do processo;
V.

desempenhar funções atribuídas pelo Coordenador;

VI.

apresentar proposições sobre as questões atinentes à CEPC.

Parágrafo Único - O membro da comissão deverá declarar-se impedido de emitir pareceres
ou participar do processo de tomada de decisão, na análise de protocolo de pesquisa em que
estiver diretamente ou indiretamente envolvido.
Art. 27 - Aos Assistentes Técnicos Científicos compete:

I.

Receber os projetos da secretaria e realizar a pré- análise dos mesmos;

II.
Participar, com os relatores, das discussões de projetos, em câmaras
técnicas c) setoriais realizadas semanalmente;
III.
Manter contato com os pesquisadores, esclarecendo e orientando o
cumprimento das normas da CEPC e das pendências emitidas pelos relatores;
IV.
Auxiliar os relatores no acompanhamento e monitoração dos projetos
em andamento;
V.
Participar das atividades de ensino da Bioética e Ética em Pesquisa e
difundir os Princípios, as normas e as legislações vigentes;
VI.

Apresentar relatórios anuais do funcionamento da CEPC.
Art. 28 - Aos secretários da CEPC compete:

I.

assistir às reuniões;
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II.

encaminhar o expediente;

III.
manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos
processos que devem ser examinados nas reuniões do CEP;
IV.

providenciar o cumprimento das diligências determinadas;

V.
lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de
protocolo, de registro de ata e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendoos sob vigilância;
VI.

lavrar e assinar as atas de reuniões da CEPC;

VII.
providenciar, por determinação do Coordenador, a convocação das
sessões extraordinárias;
VIII.

distribuir aos membros da CEPC a pauta das reuniões.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL

A comissão deverá será constituída por cinco (05) profissionais, sendo dois (02)
enfermeiros efetivos e um (01) suplente da respectiva categoria, e um (01) técnico ou auxiliar
de enfermagem efetivo e um (1) suplente.
Os membros elegerão um 1 Presidente e 1 secretário e demais membros efetivos e
suplentes, conforme a quantidade de profissionais do estabelecimento de saúde.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês meses (na 6ª terça–feira do mês), local (sala de
reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão de Ética em Pesquisa Científica serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensal
ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da Comissão de Ética em Pesquisa Científica, os atos serão registrados
pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões
seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
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CRONOGRAMA

anual
ATIVIDADE
MÊS MÊS MÊS MÊS
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
MÊS 5
1
2
3
4
6
7
8
9
10 11
12

1

Reuniões e Convocações

2

Apresentar
proposições
sobre as questões atinentes à
CEPC

3

distribuição de projetos de
pesquisa ou tarefas aos
relatores

4

Receber os
secretaria

5

verificar a instrução dos
procedimentos estabelecidos

6

acompanhamento
e
monitoração dos projetos em
andamento

7

Relatórios Mensais

8

Relatório Anual

projetos

MÊS MÊS
1
2

da
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2.2.1.5
2.2.1.5.1

Comissão de Ética Multidisciplinar
Descrição da Finalidade

A Comissão de Ética Multidisciplinar será formada por um grupo multidisciplinar, com
pessoas das mais diversas formações (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas,
assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentre outros) e procura analisar casos
clínicos, em todos os seus aspectos e contextos, que tragam consigo dilemas éticos. Este grupo
fará as reflexões e deliberações sobre as temáticas propostas, sob embasamentos teóricos
adequados e aprendidos, e emitirão o seu parecer ao nível de recomendações, realizando os
direcionamentos necessários para as demais Comissões Éticas ou para a Diretoria responsável
pela unidade, considerando o teor do assunto verificado.

2.2.1.5.2

Constituição Básica e Regimento Interno

A Comissão de Ética Multidisciplinar da Policlínica Regional - Unidade Posse será
constituído por profissionais das áreas das ciências da saúde, humanas e sociais.
REGIMENTO INTERNO CAPÍTULO I
Do Regimento
Art. 1º - A Comissão de Ética Multidisciplinar da Policlínica Regional - Unidade Posse,
respeitando o Estatuto e Regimento da Policlínica e a legislação que regula a instituição, atuará
de acordo com o estabelecido neste Regimento Interno.
CAPÍTULO II
Da Comissão
Art. 2º - A comissão de ética multidisciplinar será um grupo de profissionais que se
caracteriza por agregar conhecimento de diversas áreas com as seguintes propostas:
Abordar os conflitos cotidianos que a evolução técnico-científica do último século fez
emergir na profissão médica, levando em consideração que a perspectiva Bioética não se
confunde com a deontologia e/ou com a ética médica, pois os códigos deontológicos tratam da
normatização das condutas e são elaborados por e para cada profissão no sentido de atribuir
juízos legais ou de valor para as posturas relativas ao exercício cotidiano das relações profissionais
e sobre os procedimentos;
A Bioética precisa ser evidenciada como um espaço não normativo, mas de auxílio na
avaliação da complexidade gerada pelas demandas, tanto éticas quanto morais, desencadeadas
com o avanço técnico da medicina, que conferiu ao profissional de saúde um forte poder de
interferência na vida humana.
CAPÍTULO III
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Dos Objetivos
Art. 3º - A Comissão de Ética Multidisciplinar tem por finalidades:

a.
Ampliar, junto à comunidade interna (assistentes sociais, psicólogos,
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentre outros), a reflexão
frente aos conflitos éticos e morais inerentes ao exercício das profissões ligadas à área
da saúde como conflitos de conduta, quando pelo menos dois caminhos técnica e
cientificamente corretos, mas com repercussões morais distintas podem ser seguidos;
suspensão de tratamentos que impliquem na morte do paciente; conflitos entre a
vontade das partes: paciente, sua família e equipe de saúde; ordens de não reanimar;
mal formações congênitas: interrupção de gravidez; introdução ou retirada de medidas
extraordinárias de tratamento em pacientes com prognóstico duvidoso por variáveis
médicas; problemas de confidencialidade e privacidade de pacientes da instituição
(prontuários, discussões clínicas e outros).
b.
Oferecer consultoria a todos os profissionais e pacientes, ou seus
representantes, quando necessitarem que um conflito de natureza moral seja
equacionado, ou como apoio psicológico quando de uma tomada de decisão difícil do
ponto de vista ético ou moral.
c.
Submeter à apreciação da administração da Policlínica diretrizes que
resguardem direitos,
tanto de pacientes como de profissionais da saúde e membros da comunidade.
CAPÍTULO IV
Da Composição e Coordenação
Art. 4º - A Comissão de Ética Multidisciplinar, terá a composição e coordenação a seguir
descrita:
Parágrafo 1º – A Comissão de Ética Multidisciplinar poderá agregar novos membros como
consultores, sempre que se tornarem necessárias contribuições para o atendimento das
demandas, procurando preservar seu caráter multidisciplinar devendo conter em sua formação
três profissionais de categorias diferentes, escolhidos através de eleição interna.
Parágrafo 2º – A coordenação da presente Comissão será definida na primeira reunião
oficial subsequente à aprovação de seu funcionamento.
CAPÍTULO V
Das Diretrizes e Metodologia
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Art. 5º - A Comissão de Ética Multidisciplinar terá como diretrizes principais:
Ser um órgão consultivo e auxiliar, atuando junto aos profissionais que prestam assistência
aos pacientes;
Constituir um espaço de apoio a pacientes e familiares diante de conflitos éticos e
decisórios.
Art. 6º - A metodologia e a dinâmica de trabalho deverão compreender:

a.
A clara apresentação dos fatos médicos envolvidos na situação
formulando dilema(s), afastando conflitos pessoais ou legais;
b.
A apreciação das implicações médicas/morais de cada um dos
caminhos que podem ser seguidos, dando oportunidade a que todos os membros do
grupo se manifestem tentando buscar recomendações que espelhem o parecer
consensual do grupo;
c.
A oferta de uma ou mais alternativas de conduta que sejam
eticamente aceitáveis e que contemplem o melhor interesse do paciente.
A presente Comissão atuará em conjunto com as Comissões de Ética médica e de
enfermagem, Comissões de Análise e Revisão de Prontuários e Comissão de Verificação de
Óbitos, encaminhando para as mesmas qualquer achado ou denúncia que necessite ser
verificado com maior abrangência.
Capítulo VI
Das Reuniões
Art. 7º - As reuniões da Comissão Ética Multidisciplinar da Policlínica Regional - Unidade
Posse, serão realizadas, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e no sentido de favorecer
a educação continuada e atualização dos membros componentes.
Art. 8º – A Comissão se realizará sempre que se fizerem necessárias avaliações de conflitos
por demanda do profissional ou do usuário da instituição, ficando a critério da própria Comissão,
através do Coordenador ou componente nomeado para tal, a convocação extraordinária dos seus
constituintes.
Art. 9º - As reuniões da Comissão serão realizadas com a presença mínima de um terço dos
seus componentes;
Capítulo VII
Da Ética e da Privacidade
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Art. 10 - Os pareceres emitidos pela Comissão Ética Multidisciplinar serão explicitados
somente aos envolvidos no conflito em questão, ficando sob a responsabilidade individual dos
componentes o cumprimento do direito à privacidade e à intimidade das pessoas.
Capítulo VIII
Dos Casos Omissos
Art. 11 – Os casos omissos neste regimento serão analisados e decididos em reunião da
Comissão em questão.
Capítulo IX
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 12 - A proposta de Regimento Interno da Comissão Ética Multidisciplinar da Policlínica
Regional - Unidade Posse será apresentada, apreciada e votada em reunião de seus membros.
2.2.1.5.3 Cronograma de Atividade Anual

CRONOGRAMA

2019

2020

Atividade
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

1 Reuniões de Planejamento

2 Divulgação do Código de Ética

3 Elaboração de Relatórios

4 Desenvolvimento de Atribuições

5 Promoção e Participação de
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Eventos

6 Elaboração de Orientações aos
Pacientes

7 Monitoração de Denúncias e
situações
internas

5.1.3 Comissão de Farmácia e Terapêutica
5.1.3.1

DA FINALIDADE

Esta comissão tem por finalidade estabelecer critérios de compra, padronização e
avaliação técnica de medicamentos e materiais médico-hospitalar. Compete ao Diretor Técnico
a responsabilidade de presidir essa comissão.
5.1.3.2

DA CONSTITUIÇÃO

A Comissão de Farmácia e Terapêutica e a Comissão de Padronização de Materiais e
Insumos de Consumo Hospitalar da Policlínica Regional - Unidade Posse será composta por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.1.3.3

Representante da Coordenação de Serviços Multidisciplinares;
Representante da Coordenação do Corpo Clínico;
Representante da Coordenação de Enfermagem;
Representante da Supervisão de Farmácia;
Representante da Supervisão de Material e Patrimônio;
Representante da Supervisão do Serviço de Nutrição;
Representante da Supervisão da CME;
Representante do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar/SCIH;
Representante do Setor de Compras/Diretoria Administrativa do Instituto CEM;

REGIMENTO INTERNO

A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Policlínica Regional - Unidade Posse será
oficialmente instituída / constituída pela Diretoria Geral, a qual é inteiramente subordinada, tem
seu funcionamento regulamentado por este instrumento normativo, chamado aqui de
Regimento Interno.
CAPÍTULO I
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DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1º A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Policlínica Regional - Unidade Posse,
constituída por tempo indeterminado, possuirá sede em uma sala da Policlínica, onde manterá
infraestrutura básica necessária para seu funcionamento.
Art. 2º Trata a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Policlínica Regional - Unidade Posse,
de uma instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa no âmbito da emissão de
pareceres, vinculada à unidade de saúde, visando a promoção de ações destinadas ao uso
racional de medicamentos, tendo seu funcionamento regulamentado por este instrumento
normativo e por finalidade os ditames abaixo mencionados.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 3º A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Policlínica Regional - Unidade Posse, tem
por finalidade assessorar a 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 terapéutica 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 Diretoria-Geral da Policlínica e à Direção do
Instituto CEM

–
Instituto CEM, tendo em vista o Contrato de Gestão nº XXX/2019, processo
nº XXX, pactuado com o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, e
tem autonomia para implementação de suas recomendações técnicas, devendo ser
cumpridas por todos os profissionais que exerçam atividades na Policlínica.
CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO
Art. 5º A indicação dos nomes para a comissão será feita pela Direção-Geral da Policlínica
e convalidada pela Direção do Instituto CEM, mediante consulta prévia junto aos representantes
da equipe multidisciplinar.
Art. 6º A Comissão será composta por:

I.

Farmacêutico(s);
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II.

Médicos;

III.

Médico infectologista;

IV.

Enfermeiro(s);

V.

Administração – Representante(s) da Policlínica/INSTITUTO CEM.

Art. 7º A nomeação da referida Comissão será feita através de portaria da Direção Geral
da Policlínica e o mandato dos membros será de 02(dois) anos com direito à recondução,
contados a partir da data de publicação da portaria.
Parágrafo Único: Todos os integrantes da Comissão deverão assinar um documento
declarando completa independência e total ausência de conflito de interesse financeiro ou de
qualquer outra natureza em alguma indústria farmacêutica, representação farmacêutica,
distribuidor, e que seu trabalho será isento de qualquer favorecimento pessoal. A declaração
deverá ser arquivada no Escritório da Qualidade.
CAPÍTULO V DAS REUNIÕES
Art. 8º As reuniões da Comissão serão realizadas a cada dois meses, às segundas terçasfeiras do mês, em dias úteis, conforme agenda anual previamente estabelecida. Havendo
necessidade de reunião extraordinária ou de alteração da agenda, os membros serão
comunicados a qualquer tempo.
Art. 9º Previamente às reuniões, a pauta será elaborada pelo Secretário da Comissão,
aprovada pela Presidência e enviada a todos os participantes, com 03 (três) dias de antecedência.
Art.10 Todas as reuniões serão registradas em Ata e, posteriormente, apresentada aos
participantes da mesma, com o registro fidedigno de todas as deliberações tomadas. Após
assinatura e aprovação, as atas serão arquivadas no Escritório da Qualidade.
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
da Policlínica.
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 da Policlínica / INSTITUTO CEM.
Art. 12 As reuniões deverão seguir o seguinte roteiro:

I.
Abertura dos trabalhos pelo Presidente ou, em sua ausência,
pelo Vice- Presidente;
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II.
“quorum”;

Verificação da presença dos membros e existência de

III.

Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;

IV.
for o caso;

Apresentação de assuntos por convidados externos, quando

V.
discussão e votação

Leitura e apresentação dos itens da Ordem do Dia, seguida por

VI.
trabalhos;

Organização da pauta da próxima reunião e distribuição dos

Encerramento dos trabalhos.

VII.

§ 1º primeiro. Em caso de urgência da discussão de um determinado assunto, a COMISSÃO
DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA , por voto da maioria, poderá alterar a pauta da reunião
comunicando-se a alteração a todos os membros.
§ 2º As questões deverão ser decididas através do voto da maioria dos membros desta
comissão. Contudo, havendo a impossibilidade de se estabelecer o consenso e, esgotadas as
argumentações (com base em evidências científicas), o Presidente terá direito ao 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
também 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.

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 a utilização de medicamentos e usar seus resultados
para desenvolver o monitoramento de seu uso (estudos de utilização de medicamentos e
farmacovigilância).
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Art. 16 Validar protocolos de tratamento, elaborados pelos diferentes serviços clínicos da
Policlínica.
Art. 17 Implementar atividades de educação continuada em terapêutica em parceria com
o Departamento de Gestão de Pessoas/POLICLÍNICA.
Art. 18 Trocar experiências com Comissões de outros hospitais, principalmente quanto a
protocolos de uso de drogas.
Art. 19 Produzir material informativo sobre medicamentos e divulgá-los ao corpo técnico
da Policlínica.
Art. 20 Realizar controle de qualidade da padronização.
Art. 21 Repassar as deliberações da COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA para que a
Farmácia providencie a atualização e divulgação da nova padronização sempre que necessário.
Art. 22 Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o uso de
substâncias ineficazes e/ou eficácia duvidosa.
Art. 23 Avaliar as solicitações de inclusão e exclusão de medicações da padronização.
Art. 24 Sugerir à Diretoria Geral da Policlínica / Instituto CEM 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 guardados no Escritório da Qualidade,
disponibilizados para consulta de qualquer integrante do corpo técnico da Policlínica,
interessado, pelo período de 2 (dois) anos.
CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS
Art. 25 Ao Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica compete dirigir, coordenar
e supervisionar as atividades da Comissão e, especificamente:

•

Constituir Grupos Técnicos de Trabalho e Apoio;

•

Representar a COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA em suas relações
internas e externas;

•

Instalar e Presidir reuniões;

•

Emitir pronunciamento da COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA quanto às
questões relativas a medicamentos;
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•

Promover a convocação das reuniões;

•

Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito de
voto de desempate;

•

Designar membros executivos da COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
para emissão de Pareceres Técnicos, realização de estudos e levantamentos
necessários à consecução dos objetivos desta Comissão;

•

Aprovar “ad referendum” no caso de manifesta urgência;

•

Indicar o Vice-Presidente, enquanto seu substituto, entre os membros da
Comissão;

•

Distribuir tarefas.

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:

•

Auxiliar o Presidente nas atividades e decisões da Comissão;

•

Substituir ou representar o Presidente, na sua ausência, em reuniões da
Comissão e/ou eventos afins.

•

Art. 27 Caberá ao Secretário:

•

Acompanhar as reuniões;

•

Assistir ao Presidente e aos representantes da COMISSÃO DE FARMÁCIA E
TERAPÊUTICA ;

•

Oferecer condições técnico-administrativas para o cumprimento das
competências da COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA ;

•

Dar encaminhamento formal às deliberações e preparar o expediente;

•

Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que
devam ser examinados nas reuniões da Comissão;
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•

Providenciar as diligências determinadas;

•

Proceder à organização dos temas da ordem do dia das reuniões, obedecidos
os critérios de prioridade determinados;

•

Providenciar a elaboração das atas das reuniões bem como coletar a
assinaturas dos membros;

•

Providenciar arquivo de documentos pertinentes;

•

Elaborar relatório semestral das atividades da Comissão;

•

Manter em dia e protocoladas os documentos recebidos e enviados pela
Comissão.
Art. 28 Aos demais Membros caberão:

• Zelar pelo pleno desenvolvimento das atribuições da COMISSÃO DE FARMÁCIA E
TERAPÊUTICA ;
• Analisar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas
pelo Presidente;
• Comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;
• Requerer votação de matéria em regime de urgência;
• Desempenhar atribuições que lhes forem estipuladas pelo Presidente;
• Apresentar proposições sobre as questões pertinentes à Comissão;
• Coordenar grupos técnicos de trabalho e apoio.
CAPÍTULO VIII
DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Art. 29 A seleção de medicamentos para a padronização é baseada nos critérios de eficácia,
segurança, qualidade e custo obtidos através de revisões bibliográficas sistemáticas para avaliar
evidência clínica ou ainda através de análise de decisão.
Art. 30 Inclui-se aos critérios para a padronização previstos no artigo anterior:
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I.
Designação genérica (DCB), e, na sua ausência, a denominação
comum internacional (DCI);
II.
Padronizar medicamentos com um único principio ativo,
excluindo-se (sempre que possível) as associações, exceto as que forem necessárias;
III.
Padronizar medicamentos, considerando o menor custo para
aquisição, armazenamento, dispensação e controle, desde que resguardada a sua
qualidade;
IV.
Padronizar, resguardando a qualidade, medicamentos cujo custo
do tratamento/dia e o custo total do tratamento sejam menores;
V.
Padronizar, preferencialmente,
permitam a individualização na dispensação;

formas

farmacêuticas

que

VI.
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;
VII.
Evitar multiplicidade de princípios ativos para a mesma indicação
terapêutica. Parágrafo único. Quando houver necessidade de parecer técnico
específico, um profissional não integrante da comissão e com notório saber da causa
será convidado a participar de reunião para deliberação conjunta.
Art. 31 A seleção de medicamentos (inicial, inclusões e exclusões posteriores) para a lista
dos padronizados na Policlínica, será consenso da Comissão e rediscutidos sempre que houver
necessidade, sendo quaisquer modificações oficializadas e atualizadas em documento próprio.
Art. 32 O corpo técnico da Policlínica terá a prerrogativa de solicitar a inclusão ou exclusão
de medicamentos na padronização sempre que julgar necessário, mediante a aprovação da
coordenação da especialidade solicitante atestada em formulário específico. Para a inclusão de
medicamentos antimicrobianos será necessário o parecer da Comissão.
Parágrafo Único: Solicitações de inclusão ou exclusão de medicamentos serão analisadas
em plenária, conforme critérios estabelecidos, e o solicitante receberá sempre uma resposta da
Comissão. O mecanismo para este tipo de pedido será o Formulário de Solicitação de Inclusão ou
Exclusão na Padronização.
CAPÍTULO IX
DOS INDICADORES DE QUALIDADE
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Art. 33 O trabalho da Comissão será demonstrado pela divulgação de seus indicadores de
desempenho.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34 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. 35 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. 36 Cabe à Direção da Policlínica e às Diretorias do Instituto CEM fazer respeitar o
presente Regimento Interno.
Art. 37º 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 Geral da Policlínica.
5.1.3.4

MEMBROS COMPONENTES/PERFIL

A comissão deverá será constituída por cinco (05) profissionais, (01) Farmacêutico(s), (01)
Médicos, (01) Médico infectologista, (01) Enfermeiro(s); (01) Administração – Representante(s)
da Policlínica/Instituto Cem, efetivos.
Os membros elegerão um 1 Presidente e 1 secretário e demais membros, conforme a
quantidade de profissionais do estabelecimento de saúde.
5.1.3.5

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES

As reuniões acontecerão a cada dois meses, às segundas terças-feiras do mês, em dias
úteis, conforme agenda anual previamente estabelecida. Havendo necessidade de reunião
extraordinária ou de alteração da agenda, os membros serão comunicados a qualquer tempo.,
local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).
5.1.3.6

ATAS DE REUNIÕES

✓
As atas das reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
bimestral ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
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✓
Previamente às reuniões, a pauta será elaborada pelo Secretário da Comissão, aprovada
pela Presidência e enviada a todos os participantes, com 03 (três) dias de antecedência
✓
Nos dias de reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica, os atos serão registrados pela
secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões
seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.

5.1.3.7

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação da comissão e
aprovação
do
regimento interno
Reunião
de
planejamento anual

Reuniões
ordinárias
Elaboração
de
Relatórios
Acompanhamento
dos processos de
compra
Monitorar
a
emissão
de
Pareceres técnicos
Divulgar a inclusão
ou exclusão de
itens
padronizados
Informar
os
profissionais de
saúde
da
Policlínica sobre o
plano operacional
– atividades
Apresentação de
relatórios a alta
direção

5.1.4 Outras Comissões
5.1.4.1

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA E SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
DA FINALIDADE
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Tem-se como a principal finalidade da CIPA está voltada para a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Cabe a CIPA, representar os
interesses e necessidades da Policlínica Regional - Unidade Posse e seus funcionários na
diminuição, neutralização e/ou eliminação dos riscos com potencial de geração de acidentes ou
doenças durante o processo de trabalho, bem como atender á Legislação vigente.
Quanto às finalidades, podemos citar:

1.
Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de
riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do
SESMT da Policlínica Regional - Unidade Posse;
2.
Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na
solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
3.
Participar da implementação e do controle da qualidade das
medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação
nos locais de trabalho;
4.
Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições
de trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a
segurança e saúde dos trabalhadores;
5.
Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas
fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram
identificadas;
6.
Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e
saúde no trabalho;
7.
Participar, com o SESMT, das discussões promovidas pelo
empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de
trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;
8.
Requerer ao SESMT, ou a direção da Policlínica Regional - Unidade
Posse, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente
à segurança e saúde dos trabalhadores;
9.
Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA
e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
10.

Divulgar e promover o cumprimento das Normas
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Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de
trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho;
11.
Participar, em conjunto com o SESMT, ou com o empregador, da
análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução
dos problemas identificados;
12.
Requisitar a Policlínica Regional - Unidade Posse e analisar as
informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos
trabalhadores;
13.
emitidas;

Requisitar Policlínica Regional - Unidade Posse as cópias das CAT

14.
Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;
15.
Participar, anualmente, em conjunto com a Policlínica Regional Unidade Posse das Campanhas de Prevenção.
16.
Divulgar e promover o cumprimento das Normas
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de
trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho;
17.
Promover Campanhas Humanitárias (doação de sangue, alimentos
para entidades carentes etc.).
DA CONSTITUIÇÃO
A constituição da CIPA, na Policlínica Regional - Unidade Posse, deve atender as normas
regulamentadoras e manter o regular funcionamento.
As disposições contidas na NR 05 aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e
às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em Normas
Regulamentadoras de setores econômicos específicos.
A Policlínica Regional - Unidade Posse, estabelecerá, através dos membros da CIPA ou
designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações
de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo,
podendo contar com a participação da administração do mesmo.
DA ORGANIZAÇÃO
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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;

III.

Secretário;

IV.

Membros titulares;

V.

Membros suplentes.
Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados.

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio
secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os
empregados interessados.
O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente
de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR,05 ressalvadas
as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos.
O SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - é
uma equipe de profissionais, a serviço da Policlínica Regional - Unidade Posse, com a finalidade
de promover a saúde e proteger a integridade física dos profissionais.
O SESMT está estabelecido no artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho e é
regulamentado pela Norma Regulamentadora 04.
O SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da
Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá incluir 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
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Regimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA/ Policlínica Regional Unidade Posse – tendo como Base legal – LEI FEDERAL nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
PORTARIA nº 3214 – Norma Regulamentadora 5 - NR-5.
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida
e a promoção da saúde do trabalhador.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º - As CIPAs e SESMT terão por atribuições:

I.
identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar mapas de riscos
com a participação do maior número de servidores e assessoria do SESMT (Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho);
II.
elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução
de problemas de segurança e saúde no trabalho;
III.
participar do controle da qualidade das medidas da prevenção
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;
IV.
realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a
segurança e saúde dos profissionais da Policlínica Regional - Unidade Posse;
V.
realizar verificações nos Laboratórios de pesquisa, com vistas às
exigências contidas na NR 32;
VI.
realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas
em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
VII.
divulgar, aos demais servidores, informações relativas à segurança e
saúde no trabalho;
VIII.
participar, com o SESMT, das discussões promovidas pela
Administração, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processos de
trabalho relacionadas à segurança e saúde dos profissionais;
IX.

participar, com o SESMT, da análise das causas das doenças e acidentes
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de trabalho e propor medidas de solução dos problemas encontrados;
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.
verificar as causas da ocorrência dos acidentes e doenças,
encaminhando os resultados das discussões ao SESMT, propondo medidas que
previnam casos semelhantes e orientando aos demais servidores quanto à sua
prevenção;
XII.
garantir a emissão e requisitar à Administração da Policlínica Regional Unidade Posse as cópias das CATs emitidas;
XIII.
colaborar no desenvolvimento e implantação do PCMSO (Programa de
Controle Médico em Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
XIV.
promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, a Semana de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT;
XV.
promover, anualmente, em conjunto com a direção da Policlínica
Regional - Unidade Posse, Campanhas de Prevenção da AIDS, DST, Tabagismo,
Alcoolismo e outras doenças correlatas;
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 II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º - As CIPA da Policlínica Regional - Unidade Posse terão a seguinte composição:

I.

Presidente;

II.

Vice-Presidente;

III.

Secretário;

IV.

membros titulares;

V.

membros suplentes.
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Art.4º - O mandato dos membros eleitos, titulares e suplentes, terá duração de um ano,
sendo permitida uma reeleição.
Art. 5º – É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo
de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.
Art. 6º – A Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse designará entre seus
representantes o Presidente da CIPA. Os representantes eleitos escolherão entre os titulares o
Vice-Presidente.
Art. 7º – Será indicado, de comum acordo entre os membros da CIPA um secretário e seu
substituto.
DAS ELEIÇÕES
Art. 8º – A convocação das eleições será feita por edital a ser amplamente divulgado, o
qual estabelecerá:

I.

Prazo de 15 (quinze) dias para inscrição dos candidatos;

II.

Fixação da data das eleições nos 15 (quinze) dias subsequentes;

III.

Apuração dos votos imediatamente após o término da votação.

§ 1º - A convocação para abertura do processo eleitoral para novo mandato da CIPA será
realizado pela Administração, da Policlínica Regional - Unidade Posse, com prazo 60 (sessenta)
dias antes do término do mandato em curso.
§ 2º - Os membros das comissões eleitorais serão designados pela Administrações
Policlínica Regional - Unidade Posse, para procederem aos trabalhos de inscrições de candidatos,
realização das eleições, apuração dos votos e elaboração dos respectivos atos que constarão dos
editais.
§ 3º - Poderão se candidatar os profissionais, servidores e funcionários pertencentes ao
quadro de pessoal da Policlínica Regional - Unidade Posse.
§ 4º - Fica vedada a participação de candidatos à CIPA nas comissões eleitorais.
Art. 09 – Os membros da CIPA, eleitos e os designados serão empossados no primeiro dia
útil após o término do mandato anterior.
Art. 10 – Empossados os membros da CIPA, a Administração da Policlínica Regional Unidade Posse, deverá protocolar, em até dez dias, nas unidades descentralizadas do Ministério
do Trabalho, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias.
Art. 11 – Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais
votados.
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§1º - Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço na Policlínica
Regional - Unidade Posse.
§ 2º - Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração,
em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de
suplentes.
Art. 12 – Os candidatos serão eleitos através de escrutínio secreto.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 13 – Compete aos profissionais, servidores e funcionários:

I.

Participar da eleição de seus representantes;

II.

Colaborar com a gestão da CIPA;

III.
Indicar à CIPA, ao SESMT e à administração situações de riscos
e apresentar
sugestões para a melhoria das condições de trabalho;

IV.
Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Art. 14 – Compete ao Presidente da CIPA:

I.

Convocar os membros para as reuniões da CIPA;

II.
Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando à Administração e ao
SESMT, as decisões da comissão;
III.
Manter a Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse,
informada 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;
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II.
Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais, ou nos seus
afastamentos temporários.
Art. 16 – Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente, em conjunto, as seguintes
atribuições:

I.
Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o
desenvolvimento dos trabalhos;
II.
Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os
objetivos propostos sejam alcançados;
III.

Delegar atribuições aos membros da CIPA;

IV.

Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT;

V.
abrangência;

Divulgar as decisões da CIPA a todos os servidores da sua área de

VI.

Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;
Art. 17 – O Secretário da CIPA terá as seguintes atribuições:

I.
Acompanhar as reuniões da CIPA, e redigir as atas apresentando-as
para aprovação e assinatura dos membros presentes;
II.

Preparar as correspondências;
III. Outras que lhe forem conferidas.
Art.18 – Compete a todos os membros, titulares e suplentes, da CIPA:

I.
Participar do planejamento do trabalho e da organização do calendário
anual da CIPA;
II.
Participar das reuniões da CIPA, contribuindo para a discussão dos
assuntos em pauta, com a elaboração das propostas e seu encaminhamento.
III.
Averiguar os acidentes de trabalho e os casos de doenças profissionais,
propondo medidas para a correção;
IV.
Garantir que todas as atribuições previstas neste Regimento sejam
cumpridas durante sua gestão.
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Art. 19 – Compete aos membros suplentes substituir os titulares nas ausências dos
mesmos, com direito a voto.
DO FUNCIONAMENTO
Art. 20 – A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário
preestabelecido, durante o expediente normal da Policlínica Regional - Unidade Posse, em local
apropriado.
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 levantamento de riscos e condições de trabalho nocivas à saúde.
Art. 22– As reuniões terão as atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de
cópias para todos os membros.
Art. 23– As atas ficarão na respectiva Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse.
Art. 24 – As reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:

I.

Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que
determine aplicação de medidas corretivas de emergência;

II.

Ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal;

III.

Houver solicitação expressa de uma das representações.

§ 1º - Dada a relevância dos assuntos relativos à saúde e segurança dos trabalhadores,
deverá ser garantida a realização das reuniões, sem prejuízo dos vencimentos dos servidores.
§ 2º - Durante a ocorrência de epidemias, as reuniões poderão ser realizadas em horário
alternativo, a ser designado de forma a não prejudicar os trabalhos.
Art. 25– As decisões serão tomadas preferencialmente por consenso.
Art. 26– Não havendo consenso, e frustrando-se as tentativas de negociação direta ou com
mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da reunião.
Art. 27– O membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente, quando
faltar a mais de 4 (quatro) reuniões ordinárias consecutivas ou não, sem justificativa.
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 da Policlínica Regional Unidade Posse, indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da
CIPA.
§ 2º - No caso de afastamento definitivo do Vice-Presidente, os membros titulares da
representação dos servidores escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias úteis.
CAPÍTULO IV
DO TREINAMENTO
Art. 29 – A Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá promover o
Treinamento de Capacitação para os membros da CIPA, titulares e suplentes, em até 30 dias após
a posse.
Parágrafo Único – O Programa do Treinamento será estabelecido pelo SESMT e pela
Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse, ouvindo os membros da CIPA.
Art. 30 – O Treinamento de Capacitação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

I.
Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como os riscos
originários das atividades desenvolvidas;
II.
trabalho;

Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças de

III.
Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de
exposição aos riscos existentes em ambiente hospitalar;
IV.
Noções e medidas de prevenção para dst/aids, tabagismo, alcoolismo e
outras doenças correlatas;
V.
Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à
segurança e saúde no trabalho;
VI.
riscos;

Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos

VII.

Organização e funcionamento da CIPA.

Art. 31 – O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito
horas diárias e será realizado durante o expediente normal da Policlínica Regional - Unidade
Posse.
Art. 32 – O treinamento será ministrado pelo SESMT.
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DO REGISTRO
Art. 33 – A CIPA será registrada na Superintendência Regional do Trabalho – Ministério do
Trabalho.
Art. 34 – A Policlínica Regional - Unidade Posse, reconhecerá o, através de Portaria, as CIPA
eleitas e empossadas.
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.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A CIPA da Policlínica Regional - Unidade Posse será constituída por: Presidente,VicePresidente, Secretário, membros titulares e membros suplentes.
A Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse designará entre seus representantes o
Presidente da CIPA. Os representantes eleitos escolherão entre os titulares o Vice-Presidente.
Será indicado, de comum acordo entre os membros da CIPA um secretário e seu substituto.
O mandato dos membros eleitos, titulares e suplentes, terá duração de um ano, sendo
permitida uma reeleição.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês, às terceira terças-feiras do mês, em dias úteis,
conforme agenda anual previamente estabelecida. Havendo necessidade de reunião
extraordinária ou de alteração da agenda, os membros serão comunicados a qualquer tempo.,
local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).

IV.

expressa de uma das representações.
ATAS DE REUNIÕES

✓
As atas das reuniões da CIPA serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensalmente ou em caráter extraordinário,
por convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da CIPA, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
✓

As reuniões terão as atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para
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todos os membros. As atas ficarão na respectiva Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
ATIVIDADE

Ano
MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Edital
de
Convocação
para
as
Eleições
Formação
da
Comissão
Eleitoral
Início das
inscrições
dos
candidatos
Eleição
Curso para
Cipeiros
Realização
da Posse
Organização
do
Calendário
de reuniões
5.1.4.2

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE CONSUMO HOSPITALAR
DA FINALIDADE

A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar é vinculada
ao Núcleo de Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo Núcleo de
Comissões Hospitalares e nomeados pela diretoria geral da Policlínica, através de ato formal.
DA CONSTITUIÇÃO
A padronização dos produtos para saúde tem por finalidade facilitar os processos de
seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento do estoque, de acordo com a
Lei 9.784/1999 (Processo administrativo) e Lei 8666/1993, arts 14º e 15º (Licitações e Contratos)
através da racionalização sistemática e garantindo a qualidade dos itens adquiridos na
Policlínica.
A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar propõe
normatizar e implementar o processo de padronização dos produtos para saúde, elaborando
com racionalização sistemática, a relação dos produtos para saúde aprovados para a policliníca
e posterior validação para inclusão ou exclusão de qualquer item à lista dos produtos
padronizados.
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MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
Esta comissão será composta pelos seguintes membros: (01) Gerente Operacional de
Enfermagem, (01) representante da clínica médica, (01) Representante da Farmácia, (01)
Representante do CCIH, (01) representante da fisioterapia e nutrição.
Esta comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros,
serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser
definidos pelos membros da Comissão.
DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO
CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art.1º. A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar é
vinculada ao Núcleo de Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo
Núcleo de Comissões Hospitalares e nomeados pela diretoria geral da Policlínica, através de ato
formal.
Art.2º. A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar
poderá, através de ato administrativo, convocar a participação de outros profissionais da
Policlínica. Estes terão direito a palavra, porém as deliberações serão votadas apenas pelos
membros da Comissão.
CAPITULO II
DA COMPOSIÇÃO:
Art.3º os membros da comissão de padronização de materiais medico-hospitalares são:
•
•
•
•
•
•

Gerente Operacional de Enfermagem;
representante da clínica médica;
Representante da Farmácia;
Representante do CCIH;
representante da Fisioterapia.
representante da nutrição.
CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser
disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico
de acordo com as necessidades do Serviço e da Policlínica;
Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária
total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as
necessidades dos serviços.
Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável.
Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros,
serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser
definidos pelos membros da Comissão.
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Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida na
Policlínica, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento.
Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local
e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais.
Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou
ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão
automática.
Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus
critérios, poderão realizar a reunião.
Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação
aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes.
Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de
normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de
reconhecida competência na área.
Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para
participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida.
Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada
uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,
resumo do expediente e decisões tomadas.
Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por
todos os membros.
Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias
para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo
Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão.
CAPITULO V
DA COMPETENCIA
Art.18º. A Comissão de padronização de Materiais Medico-hospitalares terá como
competências as seguintes diretrizes:
•

•

•
•
•
•

Elaborar a padronização dos produtos para saúde, utilizando o método descritivo
identificando-o com clareza e contemplando as características físicas, mecânicas, de
acabamento e de desempenho, possibilitando a orientação do processo licitatório;
Promover estudos pertinentes à padronização de Produtos para Saúde, visando
economicidade, qualidade e segurança na aquisição destes materiais, para melhoria da
assistência dos serviços prestados, pelos profissionais da saúde e para os pacientes;
Estabelecer normas e rotinas para análise de produtos para saúde visando assegurar a
qualidade desses materiais a serem adquiridos na Policlínica;
Elaborar a revisão da padronização de produtos para saúde, uniformizando as
especificações na rede;
Elaborar fichas para análise (protocolo de testes) de amostras dos produtos para
saúde, considerando suas características técnicas;
Definir o quantitativo das amostras, período dos testes, prazo e local de entrega das
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

amostras;
Analisar, testar e emitir parecer técnico dos produtos para saúde de uso da Policlínica,
em conjunto com os demandantes e/ou utilizadores;
Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres técnicos;
Analisar e validar os pareceres emitidos pelos consultores;
Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos
pelos consultores;
Criar e manter atualizado banco de dados com as queixas técnicas notificadas e
encaminhadas pelo Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;
Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de produtos para saúde
utilizados na Policlínica;
Coordenar a avaliação técnica de materiais em processo de compra;
Realizar estudos acerca do custo benefício dos produtos para saúde para verificar a
viabilidade econômica de sua padronização;
Estabelecer critérios para a utilização dos produtos para saúde não padronizados na
Policlínica, para os casos excepcionais;
Divulgar na Policlínica as atualizações da padronização;
Encaminhar solicitações de inclusão de novos produtos na lista de padronização para
avaliação do NATS (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), quando houver;
Emitir parecer sobre os produtos para saúde analisados, considerando o parecer
técnico científico encaminhado pelo NATS, quando existente;
Recomendar a superintendência, por meio da emissão de parecer técnico, a
padronização dos produtos para saúde, considerando as evidências científicas e o
perfil assistencial da Policlínica (nos casos em que ficar evidenciado o aumento nos
custos para a Policlínica);
Assegurar que os produtos para saúde a serem adquiridos cumpram a Legislação
Sanitária, as Normas técnicas vigentes e estejam dentro dos padrões de qualidade
estabelecidos por esta Comissão;
Subsidiar as áreas administrativa e jurídica nas demandas que envolvam o uso dos
produtos para saúde;
Receber assessoria jurídica da Policlínica, sempre que necessário, para consultas e
orientações;
Informar ao Serviço de Planejamento de Tecnologias em Saúde sobre as inclusões e
exclusões da relação de padronização através do e-mail;
Assessorar a governança da Policlínica em assuntos relacionados à gestão de produtos
para saúde;
Assessorar a Gerência de Ensino e Pesquisa quanto às questões relacionadas a
pesquisas que utilizam produtos para saúde;
Prestar assessoria técnica à Unidade de Compras e a Unidade de Almoxarifado e
Produtos para Saúde da Policlínica;
Consultar o setor de Vigilância e Segurança do Paciente (Sistema de Informação de
Vigilância Hospitalar ), acerca das notificações identificadas no uso dos produtos para
saúde;
Estimular que os profissionais utilizem o NOTIVISA (Sistema de Notificação de
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•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

Vigilância Sanitária) para notificações de desvios de qualidade ou reações adversas aos
produtos de saúde utilizados na prática assistencial;
Orientar a notificação imediata à ANVISA, quando da suspeita de surtos de infecções e
de eventos adversos relacionados aos produtos para saúde;
Estimular os profissionais a preencherem a “Ficha de Notificação de Desvio de
Qualidade Técnica de Produto para Saúde” ;
Solicitar a Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde a convocação de
fornecedor para formalizar a queixa e informá-los das providências requeridas que
incluirão solicitação de emissão de laudo técnico do fabricante (ou seja, o fornecedor
deve levar amostras para avaliação do fabricante) e/ou troca dos lotes e/ou modelos
do produto questionado até que a questão se resolva adequadamente;
Promover a gestão do conhecimento em temas relacionados ao gerenciamento de
produtos para saúde na Policlínica;
Manter o processo permanente de atualização da padronização de produtos para
saúde, necessários à realização dos procedimentos médicos, de enfermagem e de
outras atividades hospitalares, através de análise para melhor assistência ao paciente;
Revisar anualmente a Lista de Produtos para Saúde Padronizados, utilizando o método
descritivo, identificando com clareza as especificações, possibilitando a orientação do
processo licitatório;
Construir e monitorar indicadores de produtividade do uso dos produtos para saúde
padronizados e/ou a serem padronizados.
Trabalhar junto a Comissão de Educação Permanente para desenvolver programas
educacionais, de modo a atualizar o conhecimento dos profissionais sobre novos
produtos padronizados;
Propor modificações em seu regimento interno, quando julgar necessário, como
também nas situações não previstas ou omissas, para aprimoramento de suas
atividades.
Divulgar cronograma anual para revisão e atualização Lista de Materiais MédicoHospitalares Padronizados.
CAPITULO V
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 19. São obrigações da comissão:
- gerenciar a lista básica de materiais medico-hospitalares de uso contínuo na Policlínica;

- manter processo permanente de atualização da lista, através de consulta ao mercado, à
enfermagem e ao corpo clínico;
- analisar, testar e emitir parecer técnico de medicamentos e materiais hospitalares de
uso contínuo das unidades de serviço;
- elaborar a padronização de medicamentos e materiais hospitalares de uso contínuo,
utilizando o método descritivo, visando a orientação do processo licitatório de compra de
materiais e medicamentos;
- prestar assessoria técnica à Coordenação de Compras, Logística e Suprimentos da
Diretoria Administrativa;
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- assegurar que os medicamentos e materiais hospitalares a serem adquiridos estejam
dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela comissão técnica;
- manter processo permanente de avaliação da qualidade dos medicamentos e materiais
hospitalares adquiridos para uso contínuo na instituição;
- Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos assistenciais;
Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades médicas
e paramédicas, divulgando internamente na Policlínica e recomendando a implantação ou não,
com a devida justificativa;
Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de ocorrências
em relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas na utilização dos protocolos
e propor análises e avaliações no sentido de contribuir para a solução desses eventos adversos.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em
conjunto com o Diretor Geral da Policlínica.
Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em
decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto;
Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria
Técnica.
Posse/ ,....de.....de......
Diretor Geral

Director técnico

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão periodicamente, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais,
às segundas quintas-feiras do mês, em dias úteis, conforme agenda anual previamente
estabelecida. Havendo necessidade de reunião extraordinária ou de alteração da agenda, os
membros serão comunicados a qualquer tempo., local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, bimestral ou em caráter extraordinário, por
convocação de seu Presidente.
✓
Previamente às reuniões, a pauta será elaborada pelo Secretário da Comissão, aprovada
pela Presidência e enviada a todos os participantes, com 03 (três) dias de antecedência
✓
Nos dias de reunião da Comissão, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
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CRONOGRAMA
Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação
do
regimento interno
Reunião
de
planejamento
anual
Reuniões
ordinárias
Elaboração
de
Relatórios
gerenciar a lista
básica
de
materiais medicohospitalares
de
uso contínuo na
Policlínica;
manter processo
permanente
de
atualização
da
lista, através de
consulta
ao
mercado,
à
enfermagem e ao
corpo clínico;
Analisar, testar e
emitir
parecer
técnico
de
medicamentos e
materiais
hospitalares
de
uso contínuo das
unidades
de
serviço;
elaborar
a
padronização de
medicamentos e
materiais
hospitalares
de
uso contínuo
Divulgar a inclusão
ou exclusão de
itens padronizados
Prestar assessoria
técnica
à
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Coordenação de
Compras, Logística
e Suprimentos da
Diretoria
Administrativa;
Manter processo
permanente
de
avaliação
da
qualidade
dos
medicamentos e
materiais
hospitalares
adquiridos para
uso contínuo na
instituição;
Acompanhamento
dos processos de
compra
Informar
os
profissionais
de
saúde
da
Policlínica sobre o
plano operacional
– atividades
Analisar
as
atualizações
de
protocolos
assistenciais,
divulgar
internamente na
Policlínica
e
recomendando a
implantação
ou
não, com a devida
justificativa;
Receber sugestões
de
inclusão,
alteração
e
exclusão
de
protocolos
assistenciais;
Apresentação de
relatórios a alta
direção
5.1.4.3

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
DA FINALIDADE
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A Comissão de Proteção Radiológica tem por finalidade promover a adequação da
utilização das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma a
assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes, avaliando e
definindo como elemento de política nacional um conjunto de diretrizes para se atingir um
padrão aceitável de qualidade com segurança no campo da radiologia diagnóstica, a curto, médio
e longo prazos.
COMPOSIÇÃO BÁSICA E REGIMENTO INTERNO
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1º - A Comissão de Proteção Radiológica da Policlínica Regional - Unidade Posse será
instituída / constituída pela Diretoria Geral da unidade de saúde tendo seu funcionamento
regulamentado por este instrumento normativo.
Art. 2º - A Comissão de Proteção Radiológica, constituída por tempo indeterminado,
possuirá sede na sala de Comissões Técnicas desta Policlínica, onde manterá infraestrutura básica
necessária para seu funcionamento.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 3º - A Comissão de Proteção Radiológica tem por finalidade promover a adequação da
utilização das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma a
assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes, avaliando e
definindo como elemento de política nacional um conjunto de diretrizes para se atingir um
padrão aceitável de qualidade com segurança no campo da radiologia diagnóstica, a curto, médio
e longo prazos. Portanto, um ponto fundamental é a implantação de um plano de aprimoramento
das práticas radiológicas, seu compromisso com a qualidade e segurança, previstos nos códigos
de ética profissional e na legislação sanitária, em consonância com as normas e recomendações
internacionais.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 4º - Acompanhar a execução de PPR – Plano de Proteção Radiológica desta Policlínica,
conduzindo de forma rotineira e aplicável as seguintes atividades:

I.

Controle de trabalhadores ocupacionalmente expostos;

II.

Controle de áreas;
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III.

Controle do meio ambiente e da população;

IV.

Controle de rejeitos;

V.

Controle de equipamentos;

VI.

Treinamento de trabalhadores ocupacionalmente expostos;

VII.

Registro de dados e preparação de relatórios.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º - A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada por equipe
multidisciplinar e constituída por membros representados e nomeados pelas seguintes áreas:

I.

Diretor Técnico;

II.

Coordenação de Enfermagem;

III.

Diretoria Administrativa;

IV.

Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica – SADT;

V.

Supervisão da Imaginologia

Art. 6º - O Coordenador da Comissão Proteção Radiológica preferencialmente, deverá ter
amplo conhecimento do assunto.
Art. 7º - Para realização dos trabalhos os membros serão disponibilizados de suas
atividades por tempo a ser definido pela administração da Policlínica Regional - Unidade Posse.
CAPITULO V
DO MANDATO
Art. 8º - O mandato deverá ser de 24 (meses) meses, podendo ser permitida reconduções
a critério da administração da Policlínica Regional - Unidade Posse.
CAPITULO VI
DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO
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Art. 9º - As reuniões da Comissão de Proteção Radiológica serão bimestrais, devendo a
ordem do dia ser comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis.
Art. 10 - Na ausência do Coordenador, o(a) Secretário(a) nomeado deverá realizar a
reunião dando andamento aos trabalhos empreendidos;
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 autorizado em plenária prévia.
Art. 12 - As reuniões da Comissão serão registradas em Ata, e as ações serão encaminhadas
para as Diretorias da Policlínica Regional - Unidade Posse para conhecimento e providências.
Art. 13 - O encaminhamento dos trabalhos nas reuniões da Comissão de Proteção
Radiológica, deverá observar:

I.

Verificação da presença e existência de “quorum”;

II.

Assinatura da ata da reunião anterior;

III.

Leitura e despacho do expediente;

IV.
houver);

Ordem do dia, compreendendo a leitura, discussão e votação (se

V.

Organização 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 - As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e/ou e-mail para o
Setor de Comissões Técnicas da Policlínica Regional - Unidade Posse, para apreciação junto ao
coordenador, sendo que 03 (três) ausências consecutivas ou 06 (seis) intercaladas no período de
01 (um) ano, não justificadas, poderão ocasionar desligamento e substituição do membro faltoso.
CAPITULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 16 - Compete a Comissão de Proteção Radiológica:

I.

Normalizar as rotinas de exames em áreas controladas e não
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controladas.
II.
Coordenar a elaboração e implantação das normas de segurança para
manipulação de equipamentos emissores de radiação ionizante.
III.

Monitorar do uso correto de EPI.

IV.
Estabelecer critérios de fiscalização do cumprimento das normas e
legislações vigentes.
V.
Realizar visitas técnicas na Empresa Terceirizada e fazer cumprir as
normas vigentes e contrato firmado.
Art. 17 - São atribuições do Coordenador da Comissão:

I.

Convocar e presidir as reuniões;

II.
Representar a comissão junto à administração da Policlínica Regional
- Unidade Posse, ou indicar seu representante;
III.
Nas faltas e impedimentos legais do coordenador, o secretário
assumirá e dará prosseguimento às atividades;
IV.

Fazer cumprir o Regimento.
Art. 18 - São atribuições do Secretário da Comissão:

I.
Substituir e/ou representar o Coordenador em suas faltas e/ou
impedimentos;
II.

Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento de suas atividades.

III.

Organizar a ordem do dia;

IV.

Receber e protocolar os processos e expedientes;

V.

Lavrar as Atas das reuniões;

VI.
Convocar os membros da Comissão para as reuniões determinadas
pelo Coordenador;
VII.

Organizar e manter o arquivo da comissão;
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VIII.
Realizar outras funções determinadas pelo Coordenador relacionadas
ao serviço desta Comissão.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 - 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 desta Policlínica, com a qual deverão ser
discutidos os resultados das avaliações realizadas.
Art. 20 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento
Interno serão dirimidos pelo Coordenador desta Comissão, pela Diretoria Geral/INSTITUTO CEM;
Art. 21 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da
Comissão, através da maioria absoluta de seus membros, bem como à Diretoria Geral/ da
Policlínica e Instituto CEM.
Art. 22 - O presente Regimento Interno será aprovado pelo Instituto CEM, e entra em vigor
a partir da data da sua publicação.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada por equipe multidisciplinar e
constituída por membros representados e nomeados pelas seguintes áreas (01) Médico, (01
Enfermeiro(a), (01) representante da Diretoria Administrativa; (01) representante da
Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica – SADT; (01) representante da
Supervisão da Imaginologia
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões da Comissão de Proteção Radiológica serão bimestrais, devendo a ordem do
dia ser comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis, às terceiras quintas-feiras do mês, em dias úteis, conforme agenda anual previamente
estabelecida. Havendo necessidade de reunião extraordinária ou de alteração da agenda, os
membros serão comunicados a qualquer tempo., local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, bimestral ou em caráter extraordinário, por
convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da Comissão, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação
do
regimento
interno
Reunião
de
planejamento
anual
Planejamento,
Execução
e
Avaliação
dos
Trabalhos
da
Comissão
Reuniões
Ordinárias
Elaboração
/
Revisão
de
Normas
e
Atividades
Práticas
Assessoramentos
Diversos
Elaboração
de
Relatórios
Apresentação de
relatórios a alta
direção
5.1.4.4

COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
DA FINALIDADE

A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários tem por finalidade atender a resolução
CFM nº 1638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um
conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos
e situações sobre à saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e
científico (que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo).
O prontuário deve ser organizado para prestar serviços ao paciente, ao corpo clínico, à
administração da Policlínica Regional - Unidade Posse e à sociedade. Serve como instrumento de
consulta, avaliação, ensino, pesquisa, auditoria e estatística.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 640

Proposta Policlínica Regional - Posse

A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários avalia o preenchimento e a qualidade dos
prontuários dos pacientes que estiveram internados na Unidade, através de um instrumento
padronizado. Esta comissão tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos prontuários
e a assistência ao paciente, mantendo estreita relação com as comissões de ética médica, de
enfermagem e multiprofissional da Unidade para discussão dos resultados das avaliações
realizadas.
DA CONSTITUIÇÃO
A Comissão de Revisão de Prontuário Médicos é um órgão de assessoria diretamente vinculado
à Direção Geral na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE deverá manter estreita relação com a
Comissão de Ética Médica da unidade, com a qual deverá discutir os resultados das avaliações
realizadas. É de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, que tem por
objetivo analisar e acompanhar os prontuários médicos e está prevista pelo CFM através da resolução
1.638 de 2002.
A Comissão de Revisão de Prontuários é fundamental para garantir a qualidade e a
rastreabilidade dos prontuários dos pacientes atendidos na Policlínica e, também, propicia a
identificação de falhas no preenchimento dos prontuários, falhas estas que podem acarretar
sérios problemas jurídicos, e na prestação de contas para a gestor do contrato tanto no aspecto
financeiro quanto no de atingimento de metas de produção.

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art.1º A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos é um órgão coligado da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e
independente, que tem por objetivo analisar e acompanhar os prontuários medicos, identificação
de falhas no preenchimento dos prontuários, falhas na inexatidão de dados epidemiológicos,
falhas de faturamento e na prestação de contas para ao gestor do contrato e os orgãos de controle,
interno e externo, tanto no aspecto financeiro quanto no de atingimento de metas de produção.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos será constituída por 6 (seis)
membros efetivos e 6 (seis) membros suplentes do corpo clínico, sendo representado por: 1
Enfermeiro; 1 Médico; 1 Residente;1 Farmácia ; 1 Faturamento e 1 Estatística.
§ 1°. Na primeira gestão, os seus membros serão indicados pelo Diretor Geral e pelo
Diretor Técnico;
§ 2°. Nas gestões seguintes, os representantes de cada área serão eleitos por seus
pares e designados pelo Diretor Geral;
Art. 3°. O Coordenador da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos e o Secretario serão
escolhidos entre os seus membros com mandatos iguais aos componentes da Comissão.
Art. 4°. A duração do mandato dos membros será de 02 (dois) anos.
§ 1°. A duração do mandato do coordenador e secretário será de 1 (um) ano,
podendo haver rodízio entre os membros para o mandato do segundo ano.
§ 2°. Recondução para o cargo de coordenador poderá ocorrer apenas uma vez.
Art. 5°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos terá sede no Núcleo das Comissões
e usufruirá de sua estrutura administrativa, em área a ser definida na Policlínica Regional - Unidade
Posse.
CAPÍTULO III
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DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 6°. A Coordenação da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos requisitará à Seção
de Arquivo Médico e Estatística os prontuários selecionados segundo as normas estabelecidas pela
Comissão.
Art. 7°. Uma vez recebidos os prontuários, a providenciará o seu registro em livro próprio
para este fim.
Art. 8°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos distribuirá os prontuários recebidos
em escala de rodízio, entre os membros da comissão para que os mesmos funcionem como
relatores, elaborando parecer sobre o assunto.
Art. 9°. O relator terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para elaborar o seu parecer.
§ Único. O relator poderá solicitar dilatação de prazo ao Coordenador, em casos
excepcionais.
Art. 10°. Nos dias de reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos, os
relatores apresentarão seus pareceres, que serão apreciados pelos demais membros.
CAPÍTULO IV
DA COMPETENCIA:
Art. 11°compete a essa Comissão de Revisão de Prontuários Médicos estabelecer normas para
avaliar a qualidade dos prontuários médicos;
Art. 12°Recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico;
Art. 13°Rever e avaliar os prontuários, durante o período de internação e após as altas, bem
como, os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;
Art. 14°Avaliar a qualidade das anotações feitas no prontuário médico;
Art. 15°Devolver os prontuários médicos aos chefes de Serviços para que se ajustem nos
padrões estabelecidos, quando for o caso;
Art. 16°Apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição;
Art. 17°Revisar todos os prontuários glosados e, por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:
✓ Quanto à clareza e legibilidade;
✓ Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
✓ Diagnóstico provável e definitivo;
Art. 18°Segmento e continuidade das prescrições:
✓ Temporalidade da transcrição dos dados dos parâmetros vitais;
✓ Forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura médica;
✓ Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
✓ Verificação de ultrapassagem ou anteComissão de Prevenção de Acidentesção da média
de permanência, por patologia, devendo informar ao Diretor da Divisão Médica, sobre tais
ocorrências.
Art. 19°Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus
pareceres;
Art. 20°Arquivar os pareceres e demais documentos, em local designado para esse fim, por 5
(cinco) anos, no mínimo.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES:
Art. 21°. São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos:
I. estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos;

II. recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico seja em meio físico (papel) ou eletrônico;
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III. rever e avaliar os prontuários durante o período de internação e após as altas, bem
como os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;

IV. avaliar a qualidade das anotações (registros eletrônicos) feitas no prontuário médico;
V. Informar sobre os prontuários médicos, sobre a qualidade das anotações aos chefes de
serviços para que se ajustem aos padrões estabelecidos, quando for o caso;

VI. apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos da Instituição;
VII. revisar todos os prontuários glosados e por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:

a. quanto à clareza e legibilidade, se em meio físico;
b. quanto à qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
c. diagnóstico provável e definido;
d. segmento e continuidade das prescrições;
e. temporaneidade da transição dos dados dos parâmetros;
f. forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura
médica;

g. verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
h. verificação de ultrapassagem ou antecipação da Comissão de Prevenção de Acidentes na
atuação da média de permanência, por patologia, devendo informar ao Departamento Médico,
sobre tais ocorrências;

VIII. exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de
seus pareceres;

IX. arquivar os pareceres e demais documentos em local designado para esse fim, por 05
(cinco) anos, no mínimo;

X. reunir-se mensalmente ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Coordenador.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23o. Este estatuto está em consonância com a Portaria Conjunta MEC/MS n° 01/94.
Art. 24o. As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e encaminhadas para
o diretoria clinica, para apreciação junto ao coordenador da Comissão de Revisão de Prontuários
Médicos. Três ausências consecutivas implicam no desligamento e substituição do membro
faltoso.
Art 25o. Este estatuto poderá ser alterado:Após avaliação de desempenho da Comissão de
Revisão de Prontuários Médicos, se for o caso;Pelas eventuais exigências de novas legislações
pertinentes ao assunto;Em ambos os casos, por proposta da maioria simples da Comissão de
Revisão de Prontuários Médicos ou do Diretor Técnico na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Posse, x/x/2019. Assinam:
Diretor Geral
Diretor Técnico

MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A Comissão de Prontuários é um órgão de atenção de controle e avaliação, será será
composta pelos seguintes membros: em seu núcleo básico com um Presidente, Membros
Representativos dos Serviços Médicos, do Serviço de Enfermagem e Representação do Apoio
Administrativo.
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Será constituída por 6 (seis) membros efetivos e 6 (seis) membros suplentes do corpo
clinico: 1 Enfermeiro; 1 Médico; 1 Residente;1 Farmácia ; 1 Faturamento e 1 Estatística .

OBJETIVOS PARA 1º ANO
✓ Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos;
✓ Recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico;
✓ Rever e avaliar os prontuários, durante o período de internação e após as altas, bem como,
os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;
✓ Avaliar a qualidade das anotações feitas no prontuário médico;
✓ Devolver os prontuários médicos aos chefes de Serviços para que se ajustem nos padrões
estabelecidos, quando for o caso;
✓ Apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição;
✓ Revisar todos os prontuários glosados e, por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:
✓ Quanto à clareza e legibilidade;
✓ Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
✓ Diagnóstico provável e definitivo;
✓ Segmento e continuidade das prescrições:
✓ Temporalidade da transcrição dos dados dos parâmetros vitais;
✓ Forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura médica;
✓ Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
✓ Verificação de ultrapassagem ou antecipação da média de permanência, por patologia,
devendo informar ao Diretor da Divisão Médica, sobre tais ocorrências.
✓ Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus
pareceres;
✓ Arquivar os pareceres e demais documentos, em local designado para esse fim, por 5
(cinco) anos, no mínimo.

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês (na 2ª terça–feira do mês), local (sala de reunião), horário
(10 ás 11hs).

ATAS DE REUNIÕES
As Reuniões de Comissão de Revisão de Prontuário Médico serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
mensal ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
Nos dias de reunião da Comissão de Revisão de Prontuário Médico, os atos serão
registrados pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário
nas reuniões seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
CRONOGRAMA
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Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação do
regimento
interno
Reunião
de
planejamento
anual
e
Definições de
Metas

Planejamento,
Execução
e
Avaliação dos
Trabalhos da
Comissão

Apresentação
trimestral de
relatório,
contendo
itens
relacionados à
organização
dos
prontuários e
a qualidade
dos registros

Reunião
de
apresentação
e análise dos
dados
levantados
dos
prontuários
avaliados
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Levantamento
de funções e
requisitos de
arquivamento

Avaliação dos
documentos e
elaboração
das
justificativas
com base nos
requisitos de
arquivamento
levantados

Elaboração de
Relatórios
Apresentação
de relatórios a
alta direção

b) Membros Componentes
Serão disponibilizados servidores administrativos com capacitação tecnica e em numero
suficiente para a elaboração dos fluxos e processos de arquivamento e digitalização futura dos
arquivos. Assim como a administração ira designar um esapço físico adequado.
b) Organização Horária
O setor irá funcionar de segunda a sexta feira em horário comercial das 08h as 18 hs, para
manuseio das peças do chamado aquivo morto, e em horário de 12 hs os arquivos circulantes em cada
posto de trabalho da assistência na unidade.
c) Modelos de fichas
O INSTITUTO CEM se compremete a implantar imediatamente a assinatura de contrato um
sistema eletrônico de prontuários médicos hospitalares que atendam as inovações tecnológicas de
assistência com qualidade ao usuário na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. Para isso se
propõe a utilização do sistema de software ????

PEP – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE (FOCO NO USUÁRIO DE TI E PACIENTE)
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Reúnem, em um único local, todas as informações clínicas e assistenciais de todos os
atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento de dados e facilitando o dia-a-dia de
trabalho dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.
✓ Confidencialidade dos dados dos pacientes: acesso a partir de níveis de permissão.
✓ Biometria: maior segurança no acesso.
✓ Acesso remoto e simultâneo às informações do prontuário por vários profissionais de
saúde.
✓ Principais funcionalidades e características:
✓ Alinhado às normas do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde.
✓ Reúne e disponibiliza online a relação de atendimentos, informações demográficas,
alergias, sinais vitais, prescrições e evoluções médicas e de enfermagem, diagnósticos,
cirurgias realizadas, resultados de exames, laudos e imagens, documentos clínicos
eletrônicos, imunizações, informações cadastrais do Programa Saúde da Família e resumo
clínico.
✓ Possibilita a análise estatística das informações clínicas.
✓ Garante a legibilidade total das informações.
✓ Organiza o prontuário dos pacientes, eliminando o extravio e o não preenchimento correto
das informações.
✓ Integração total com o sistema de gestão hospitalar.
✓ Reduz custos operacionais e torna o negócio mais competitivo.
✓ Rastreabilidade na edição dos dados do prontuário eletrônico do paciente.
✓ Interface gráfica intuitiva e amigável.
✓ Sistema de Diagnóstico por Imagem (Foco no usuário de TI e Paciente)
Gerenciar os serviços de radiologia e imagem da unidade, administrando o cadastro das
solicitações de exames, laudos padronizados e tabelas de preços. Permite o agendamento dos
exames no momento do atendimento dos pacientes ou a solicitação dos mesmos automaticamente
através das prescrições médicas. A aprovação dos exames é realizada eletronicamente, e o sistema
possibilita o controle do uso de materiais por exame. Segue abaixo o que o sistema contempla:
✓ Pedido de Exame;
✓ Laudos;
✓ Confirmação de exame;
✓ Custo de exame;
✓ Entrega de Laudo;
✓ Cadastro de Paciente;
✓ Situação de Paciente;
✓ Atendimento Externo;
✓ Guias;
✓ Acoplamento;
✓ Cancela Acoplamento;
✓ Alteração de Atendimento.
✓ Tecnologia da Informação
d) Sistema de Arquivamento e Controle de Prontuários
Em consonância a nova legislação vigente “Diário Oficial da União aprovou a lei 13.787/18, que
autoriza o armazenamento eletrônico de prontuários médicos em hospitais e o manuseio das
informações pelo paciente”, imediatamente ao assumir a gestão o INSTITUTO CEM irá dar inicio ao
processo de construção de um padrão de sistemas e software que organiza as pastas de forma
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eficiente, utilizando cores, etiquetas e divisões que facilitam o seu manuseio e a procura por
informações do paciente.
As informações para o SAME são providas por diversos setores na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE:
Informática: através do sistema de gerenciamento hospitalar que proverá informações sobre
os registros nos prontuários eletrônicos dos usuários de nossos serviços;
Serviço Social: Pesquisa de Satisfação, monitoramento e orientação de acompanhantes e
familiares;
Enfermarias: informações sobre a movimentação de pacientes, Censo Hospitalar Diário com
fechamento às 24h;
Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos;
Prontuário Físico: através das anotações nos Prontuários, visando complementar/esclarecer
eventuais omissões do prontuário eletrônico, como por exemplo: Folhas de Anamneses,
Evoluções, Prescrições, Relatórios de Altas e Declarações de Óbito etc.;
Serviços especializados (SADT, Farmácia, Nutrição, etc.) através do preenchimento dos
respectivos relatórios e/ou laudos.

PROTOCOLO DE SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS (SAME)
Policlinica Regional –
Procedimento Operacional Padrão
unidade de Posse
(POP) SERVIÇO PRONTUÁRIO DO PACIENTE

A.1
Emissão

Revisão
SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS (SAME)

No:

Data:

Horário de funcionamento da área/serviço:
12 horas em regime de emergencia e comercial (segunda a sexta feira) para arquivamento e
pesquisa
Clientes da área/serviço
Todos os pacientes atendidos na unidade da Policlínica

Explicação Inicial
• Cada grupo de dois funcionários é responsável por arquivar uma sequência de numeração.
• Cada paciente cadastrado na abertura de prontuários recebe um numero de seis dígitos,
gerados automaticamente pelo sistema de cadastro de pacientes, do Sistema de Administração na
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, que é sua identificação.
• A busca dos prontuários é indireta, através deste número de identificação dos prontuários. O
sistema permite também a busca pelo nome do paciente, cruzando dados como data de nascimento e
nome dos pais.
• O arquivamento é baseado no método digito terminal, que consiste na ordenação do
prontuário pela última dezena de seu número, em estantes numeradas de 00 a 99, obedecendo ao
número do prontuário, como por exemplo: 335.000 – a leitura é feita de dois em dois dígitos 33 50 00
sempre começando pela última dezena, em seguida a primeira e após a segunda para a localização do
prontuário.
Cada par possui uma finalidade, assim, para encontrar o prontuário 33 50 00 o funcionário do
arquivo procura primeiro a localização do digito 00, em seguida o 33 e após o 50, onde: 33 representa
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a ordenação na prateleira 50 representa a prateleira 00 representa a localização da estante

Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

5.1.4.5

Data:

COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA.
DA FINALIDADE

Serviço de Arquivo Médica e Estatística – SAME
Há uma necessidade de guardar toda e qualquer documentação produzida e relacionada
às atividades da Policlínica Regional - Unidade Posse independente de seu conteúdo. Sendo
assim, surge os arquivos que tem por finalidade a conservação e armazenamento dos
documentos atestando a sua legalidade e disponibilizando para pesquisa.
Dessa forma, com a centralização desses aspectos e um único setor, o Serviço de Arquivos
Médicos e Estatística – SAME torna-se a fonte relevante de informação para a Policlínica Regional
- Unidade Posse.
O SAME é um serviço imprescindível para a Policlínica Regional - Unidade Posse.
Permitindo que todo e qualquer profissional obtenha a informação que deseja dando-lhe total
eficiência e atendendo com responsabilidade os pacientes que recorrem ao mesmo. Esse serviço
se relaciona com os demais serviços técnicos e administrativos da unidade de saúde e colabora
com os mesmos no aprimoramento de assistência prestada ao paciente.
O Prontuário Médico
O prontuário médico é formado por um conjunto de documentos que são organizados em
forma de dossiê e sua finalidade é registrar informações referentes a todo processo de
atendimento ao paciente nas instituições de saúde e também instrumento de pesquisa em
diversas áreas do conhecimento.
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Este documento serve como meio de comunicação entre vários setores das instituições de
saúde e entre diferentes atores envolvidos, compondo um repositório rico de informações que
vai do diagnóstico e tratamento das enfermidades até as diversas patologias, seu histórico,
desenvolvimento, prescrição entre outros.
Elaboração e Organização dos Prontuários Médicos
Os prontuários são fundamentais para as unidades de saúde porque são documentos em
que se encontram registradas as informações sobre os pacientes, são também 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 médica. O prontuário é consultado
pelos diversos profissionais que direta ou indiretamente estão envolvidos com o paciente. A
consulta tanto vale para análise da evolução da doença como para fins estatísticos. As funções
dos prontuários são de extrema importância para o desenvolvimento das atividades. Ao
compreender a importância do mesmo e sua participação na construção do saber no campo da
saúde, os prontuários tornam-se fontes ricas em informações, proporcionando aos usuários um
locus cheio do saber especializado.
Avaliação de Documentos dos Prontuários Médicos
Avaliar é uma etapa fundamental na gestão de documentos. É neste momento em que se
define a eliminação ou guarda temporária ou permanente de documentos em um arquivo, sendo
que os mesmos poderão ser eliminados ou destinados a guarda permanente.
Prontuários Médicos Eletrônicos
Muitos são os benefícios que podemos tirar dos prontuários eletrônicos, podemos
destacar: acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais; acesso a conhecimento
cientifico atualizado com consequência melhoria do processo de tomada de decisão; melhoria de
efetividade do cuidado, o que por certo contribuiria para a obtenção de melhores resultados dos
tratamentos realizados e atendimento aos pacientes; e possível redução de custos, com
otimização dos recursos.
Implantação e Uso do Prontuário Médico Eletrônico
Várias são as oportunidades e obstáculos para a criação do prontuário eletrônico. Este
sistema vem somar e trazer soluções para a área de saúde e viabilizar a sua interação com a
informação. A internet vem contribuindo para estas soluções e diminuindo as distâncias e
compartilhando dados antes considerados impossíveis.
Estratégias de Ação
A metodologia deste trabalho no âmbito da Policlínica Regional - Unidade Posse será
realizada em duas fases que comtemplam as intervenções básicas de revitalização de um
conjunto documental.
O SAME da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá ser verificado por meio de uma
intervenção arquivística agregado, com o tempo, gerando assim a recuperação da informação
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em tempo hábil. Desta forma podemos delinear estas ações frente a atividade voltada para a
comissão de documentação médicos e estatísticos.
Abaixo a proposta de regimento interno para a comissão de documentação médica e
estatística da Policlínica Regional - Unidade Posse.
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
A Comissão terá composição multiprofissional, contando com onze membros titulares. As
indicações para integrar a comissão serão submetidas à aprovação da direção e se processarão
da seguinte forma:
-Um médico representante da Comissão de Ética Médica;
-Um enfermeiro representante da Coordenação de Enfermagem;
-Dois representantes do Faturamento;
-Um representante da Coordenação Multiprofissional;
-Um representante do Núcleo Interno de Regulação;
-Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;
-Um representante do Setor de Comissões Técnicas;
-Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;
-Um representante do Planejamento;
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES
Art.1º –A Comissão de Documentação Médica e Estatística (CDME) da Policlínica Regional
- Unidade Posse é de natureza técnico-científica permanente e tem por finalidade ordenar a
formulação de diretrizes para a escolha e adoção de impressos a serem utilizados na composição
dos prontuários médicos dos pacientes atendidos na Policlínica, orientar e sugerir a correta
maneira de seu preenchimento e propor, a partir dos dados levantados nos atendimentos
médicos registrados e nos prontuários, a geração de relatórios estatísticos úteis para o
conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da instituição, subsidiando também
a pesquisa científica em saúde.
§ 1º–A comissão terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e pelas bases
legais que lhe forem aplicáveis.
§ 2º -A comissão é um órgão de assessoria vinculado à Superintendência, por meio do
Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.
CAPÍTULO II
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DAS COMPETÊNCIAS
Art.2º – Compete à comissão:

I.
Definir modelos de impressos que irão compor o prontuário médico da
Policlínica Regional - Unidade Posse;
II.
Definir modelos de impressos a serem utilizados em quaisquer outras
situações onde dados sobre pacientes da Policlínica Regional - Unidade Posse venham a
ser registrados ou divulgados;
III.
Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas,
bem como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos;
IV.
Orientar o correto preenchimento dos impressos e definir os itens que
deverão 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)
registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a
prescrição médica consignando data e hora;
k)

outros documentos pertinentes ao atendimento.

V.
Definir regras de acesso e manuseio do prontuário, para os diversos fins:
assistência, ensino, pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou representante
legal;
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VI.
Recomendar normas de arquivamento/guarda abrangendo os
processos de trabalho e a estrutura física necessárias;
VII.
Definir quais dados, obtidos nos impressos preenchidos pelo corpo
docente e assistencial da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverão ser utilizados
como fonte de dados para geração de informações estatísticas da Policlínica Regional Unidade Posse;
VIII.
Definir quais relatórios estatísticos deverão ser gerados regularmente
pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da Policlínica Regional - Unidade
Posse
IX.
Orientar o SAME como obter os dados e como realizar os cálculos
estatísticos a serem utilizados;
X.
Elaborar e implantar normas para a utilização da documentação médica
como fonte de dados para pesquisa científica;
XI.
Examinar e emitir parecer quando da solicitação de inclusão de novos
impressos ou modificação dos já adotados pela Policlínica Regional - Unidade Posse;
XII.
Definir quais informações deverão conter os arquivos informatizados de
pacientes da Policlínica Regional - Unidade Posse;
XIII.
Informar a obrigatoriedade dos registros com letra legível por todos os
profissionais que atenderam ao paciente, bem como da assinatura e carimbo ou nome
legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de classe;
XIV.
Normatizar o preenchimento das contra referências/resumos de altas
hospitalares, conforme orientação da legislação do SUS e dos Conselhos de classe;
XV.
instituição;

Criar e aprovar normas que regulamentem o fluxo de prontuários da

XVI.
Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica, Comissão de
Revisão de Prontuários, Comissão de Ética em Pesquisa e Comissão de Educação em
Saúde da Policlínica Regional - Unidade Posse, com as quais deverão ser discutidos
assuntos de sua competência;
XVII.
Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre
buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente.
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CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Art.3º – A Comissão terá composição multiprofissional, contando com onze membros
titulares.
Parágrafo único –A comissão poderá contar com consultores “ad hoc”, pessoas
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos.
Art. 4º – As indicações para integrar a comissão serão submetidas à aprovação da direção
e se processarão da seguinte forma:

•

Um médico representante da Comissão de Ética Médica;

•

Um enfermeiro representante da Coordenação de Enfermagem;

•

Dois representantes do Faturamento;

•

Um representante da Coordenação Multiprofissional;

•

Um representante do Núcleo Interno de Regulação;

•

Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;

•

Um representante do Setor de Comissões Técnicas;

•

Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;

•

Um representante do Planejamento;

Art.5º –Os membros da comissão terão mandatos de 2(dois) anos, a contar da publicação
de portaria da Policlínica Regional - Unidade Posse, podendo ser prorrogado por igual período.
Art.6º –O presidente, o vice presidente e o secretário da comissão serão eleitos pelos seus
pares, em concordância com a Superintendência, para exercerem estas funções por um período
de 2(dois) anos, permitindo-se uma recondução.
CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES
Art.7º –Ao presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da comissão
e, especificamente:
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I.

Representar a comissão em suas relações internas e externas;

II.

Presidir as reuniões;

III.
Suscitar pronunciamento da comissão quanto às questões relativas à
documentação e informação médica e de dados estatísticos;
IV.
Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer
direito do voto de desempate;
V.
Indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e
emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade da Comissão;
Parágrafo único–Na ausência ou impedimento temporário do presidente da comissão, suas
funções serão exercidas interinamente pelo vice-presidente, e em caso de ausência ou
impedimento temporário de ambos, será eleito um membro pelos seus pares para exercer essa
função interinamente.
Art.8º –Aos membros incumbe:

I.
Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem
atribuídas pelo Presidente;
II.

Comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;

III.

Requerer votação de matéria em regime de urgência;

IV.

Desempenhar atribuições que lhes forem atribuídas pelo Presidente;

V.

Apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão.
Art.9º–Ao secretário da comissão incumbe:

I.

Assistir as reuniões;

II.

Preparar e encaminhar o expediente;

III.
Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos
processos que devam ser reexaminados nas reuniões da Comissão;
IV.

Providenciar o cumprimento das diligências determinadas;

V.

Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros ou similares de
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protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendoos sob vigilância;
VI.

Elaborar relatório anual das atividades da Comissão;

VII.

Lavrar e assinar as atas de reuniões da Comissão;

VIII.
Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das
sessões extraordinárias.
Parágrafo único–Na ausência do secretário, no início da reunião, será eleito um membro
pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO
Art.10 – A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão até o mês de
dezembro do exercício anterior.
§2º – A comissão instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples dos seus
membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada sessão antes de cada votação.
§ 3º –As deliberações da comissão serão consubstanciadas em resoluções endereçadas à
Superintendência e, após aprovação, publicadas no pela direção da Policlínica Regional - Unidade
Posse.
§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o reexame de
qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação
técnica ou de outra natureza.
§ 5º –A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na reunião, a
votação poderá ser nominal.
§ 6º As decisões da Comissão serão aprovadas por maioria absoluta dos membros
presentes.
Art.11 - A rotina das reuniões da comissão será a seguinte:

I.
Verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência,
abertura dos trabalhos pelo substituto interino;
II.

Verificação de presença e existência de “quorum”;
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III.

Votação e assinatura de ata da reunião anterior;

IV.

Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião;

V.
Informes da Presidência e do Núcleo de Comissões Hospitalares,
quando for o caso;
VI.

Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;

VII.

Organização da pauta da próxima reunião;

VIII.

Encerramento da reunião.

Parágrafo único–Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a comissão por
voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.
Art.12 - Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar suficientemente
esclarecido quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento da votação.
Parágrafo Único–O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, conforme a
urgência.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.13 - A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à
eficiência da comissão, a equipe de governança da Policlínica Regional - Unidade Posse
proporcionará a infraestrutura necessária.
Art.14 - A comissão, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares
relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art.15 - Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas
ou a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até
o início da reunião.
Parágrafo único –No caso da saída de qualquer membro da comissão deverá haver
indicação de novo membro por meio do Setor de Comissões Hospitalares da Policlínica Regional
- Unidade Posse.
Art.16 - A comissão no desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário,
poderá criar subcomissões para assuntos específicos.
Art.17 - 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
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públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para estudo, pesquisa ou informações
necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos.
Art.18 - 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.19 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão, em conjunto com a direção da
Policlínica Regional - Unidade Posse.
Art.20 - Este regimento entrará em vigor após publicação pela Policlínica Regional Unidade Posse.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês (na 2ª terça–feira do mês), local (sala de reunião), horário
(10 ás 11hs).

ATAS DE REUNIÕES
As Reuniões de Comissão de Revisão de Prontuário Médico serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
mensal ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
Nos dias de reunião da Comissão de Revisão de Prontuário Médico, os atos serão
registrados pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário
nas reuniões seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
2019
Atividade
1

2

3

2020

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Apresentação
trimestral
de
relatório,
contendo
itens
relacionados aos dados
estatísticos
levantados
pela
comissão
Reuniões de Planejamento e
Definições
de Metas
Distribuição dos itens documentais
para análise por parte dos
integrantes da
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Comissão

4

Avaliação dos documentos e
elaboração das justificativas com
base nos requisitos
da comissão

5.1.4.6

COMISSÃO DA UNIDADE DE ESTATÍSTICA
DA FINALIDADE

A Comissão de Estatística da Policlínica Regional - Unidade de Posse é de natureza técnicocientífica permanente e tem por finalidade ordenar a formulação de diretrizes para, a partir dos dados
levantados nos atendimentos médicos registrados e nos prontuários, a geração de relatórios
estatísticos úteis para o conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da instituição,
subsidiando também a pesquisa científica em saúde.
A Comissão de Estatística terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e pelas
bases legais que lhe forem aplicáveis.
A Comissão de Estatística é um órgão de assessoria vinculado à diretoria clinica, por meio do
Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.

DO REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ESTATISTICA
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE
Art. 1º – A Comissão de Estatística da Policlínica Regional - Unidade de Posse é de natureza
técnico-científica permanente e tem por finalidade ordenar a formulação de diretrizes para, a partir
dos dados levantados nos atendimentos médicos registrados e nos prontuários, a geração de
relatórios estatísticos úteis para o conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da
instituição, subsidiando também a pesquisa científica em saúde.
§ 1º– A Comissão de Estatística terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e
pelas bases legais que lhe forem aplicáveis.
§ 2º - A Comissão de Estatística é um órgão de assessoria vinculado à diretoria clinica, por meio
do Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º – Compete à Comissão de Estatística

I.Definir modelos de impressos que irão compor o prontuário médico na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE;
II. Definir que modelos de impressos a serem utilizados em quaisquer outras situações
onde dados sobre pacientes da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE venham a ser
registrados ou divulgados;
III. Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem como a
conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos;
IV. Orientar o correto preenchimento dos impressos e definir os itens que deverão constar
obrigatoriamente no prontuário: a) identificação do paciente em todos os impressos; b) anamnese; c)
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exame físico; d) exames complementares, bem como seus respectivos resultados; hipóteses
diagnósticas; f) diagnóstico definitivo; g) tratamento efetuado; h) registro diário da evolução clínica
do paciente, bem como a prescrição médica consignando data e hora; i) outros documentos
pertinentes ao atendimento.
V. Definir regras de acesso e manuseio do prontuário, para os diversos fins: assistência, ensino,
pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou representante legal;
VI. Recomendar normas de arquivamento/guarda abrangendo os processos de trabalho e a
estrutura física necessárias;
VII. Definir quais dados, obtidos nos impressos preenchidos pelo corpo docente e assistencial
da unidade, deverão ser utilizados como fonte de dados para geração de informações estatísticas na
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
VIII. Definir quais relatórios estatísticos deverão ser gerados regularmente pelo Serviço de
Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
IX. Orientar o SAME como obter os dados e como realizar os cálculos estatísticos a serem
utilizados;
X. Elaborar e implantar normas para a utilização da documentação médica como fonte de
dados para pesquisa científica;
XI. Examinar e emitir parecer quando da solicitação de inclusão de novos impressos ou
modificação dos já adotados pela da Policlínica Regional - Unidade de Posse;
XII. Definir quais informações deverão conter os arquivos informatizados de pacientes da
Policlínica Regional - Unidade de Posse;
XIII. Informar a obrigatoriedade dos registros com letra legível por todos os profissionais que
atenderam ao paciente, bem como da assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e
respectiva inscrição no conselho de classe;
XIV. Normatizar o preenchimento das contra-referências/resumos de altas hospitalares,
conforme orientação da legislação do SUS e dos Conselhos de classe;
XV. Criar e aprovar normas que regulamentem o fluxo de prontuários da instituição;
Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica, Comissão de Revisão de Prontuários,
Comissão de Ética em Pesquisa e Extensão e Comissão de Educação Permanente na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, com as quais deverão ser discutidos assuntos de sua competência;
XVII. 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 de Estatística terá composição multiprofissional, contando com onze
membros titulares.
Parágrafo único – A Comissão de Estatística poderá contar com consultores “ad hoc”, pessoas
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos.
Artigo 4º – As indicações para integrar a Comissão de Estatística serão submetidas à aprovação
da diretoria clinica e técnica na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e se processarão da
seguinte forma: I. Um médico representante da Comissão de Ética Médica; II. Um enfermeiro
representante da Divisão de Enfermagem; III. Dois representantes da Unidade de Processamento de
Informação Assistencial, sendo pelo menos um deles auditor; IV. Um representante da Unidade
Multiprofissional; V. Um representante do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; VI. Um
representante do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; VII. Um representante
do Núcleo de Comissões Hospitalares; VIII. Um representante do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística; IX. Um representante da Unidade de Planejamento; X. Um representante da Unidade de
Monitoramento e Avaliação.
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Art. 5º – Os membros da Comissão de Estatística terão mandatos de 2(dois) anos, a contar da
publicação de portaria em Boletim de Serviço na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, podendo
ser prorrogado por igual período.
Art. 6º – O presidente, o vice presidente e o secretário da Comissão de Estatistica serão eleitos
pelos seus pares, em concordância com a diretoria tecnica e clínica na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE, para exercerem estas funções por um período de 2(dois) anos, permitindo-se uma
recondução.
Capítulo IV
Atribuições
Art. 7º – Ao presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da comissão
de estatística e, especificamente: I. Representar a comissão de estatística em suas relações internas e
externas; II. Presidir as reuniões; III. Suscitar pronunciamento da comissão de estatística quanto às
questões relativas à documentação e informação médica e de dados estatísticos; IV. Tomar parte nas
discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de desempate; V. Indicar membros
para a realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres necessários à consecução da
finalidade da Comissão; Parágrafo único – Na ausência ou impedimento temporário do presidente da
comissão de estatística, suas funções serão exercidas interinamente pelo vice-presidente, e em caso
de ausência ou impedimento temporário de ambos, será eleito um membro pelos seus pares para
exercer essa função interinamente.
Art. 8º – Aos membros incumbe: I. Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que
lhes forem atribuídas pelo Presidente; II. Comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres; III.
Requerer votação de matéria em regime de urgência; IV. Desempenhar atribuições que lhes forem
atribuídas pelo Presidente; V. Apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão.
Art. 9º – Ao secretário da comissão de estatística incumbe: I. Assistir as reuniões; II. Preparar e
encaminhar o expediente; III. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos
processos que devam ser reexaminados nas reuniões da Comissão; Providenciar o cumprimento das
diligências determinadas; V. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros ou similares de
protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob
vigilância; VI. Elaborar relatório anual das atividades da Comissão; VII. Lavrar e assinar as atas de
reuniões da Comissão; VIII. Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões
extraordinárias. Parágrafo único – Na ausência do secretário, no início da reunião, será eleito um
membro pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO
Art. 10 – A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão de estatística até
o mês de dezembro do exercício anterior.
§ 2º – A comissão de estatística instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples
dos seus membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada sessão antes de cada votação.
§ 3º – As deliberações da comissão de estatística serão consubstanciadas em resoluções
endereçadas à Superintendência e, após aprovação, publicadas no Boletim de Serviço na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o reexame de qualquer
decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou de
outra natureza.
§ 5º – A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na reunião, a
votação poderá ser nominal.
§ 6º As decisões da Comissão serão aprovadas por maioria absoluta dos membros presentes.
Art. 11 – A rotina das reuniões da comissão de estatística será a seguinte: I. Verificação da
presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos trabalhos pelo substituto interino;
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Verificação de presença e existência de “quorum”; III. Votação e assinatura de ata da reunião anterior;
IV. Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião; V. Informes da Presidência e do Núcleo de
Comissões Hospitalares, quando for o caso; VI. Apresentação, discussão e votação de matérias
constantes em pauta; VII. Organização da pauta da próxima reunião; VIII. Encerramento da reunião.
Parágrafo único – Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a comissão de estatística
por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.
Art. 12 – Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar suficientemente esclarecido
quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento da votação.
Parágrafo Único– O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, conforme a
urgência.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13 – A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à eficiência
da comissão de estatística, a equipe de governança na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
proporcionará a infraestrutura necessária.
Art. 14 – A comissão de estatística, observada a legislação vigente, estabelecerá normas
complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art. 15 – Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou
a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até o início
da reunião.
Parágrafo único – No caso da saída de qualquer membro da comissão de estatística deverá
haver indicação de novo membro por meio do Núcleo de Comissões Hospitalares na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art. 16 – A comissão de estatística no desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar
necessário, poderá criar subcomissões para assuntos específicos.
Art. 17 – 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. 18- Os membros não receberão qualquer remuneração por sua participação na comissão
de estatística e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como participação
de atividade institucional.
Art. 19- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de estatística, em conjunto com a
Superintendência na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art. 20o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria
Técnica.
Posse,..... de....... de......
Director Geral
Diretor Técnico

FUNCIONAMENTO
A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido. O calendário
anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão de estatística até o mês de dezembro do
exercício anterior.

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
A Comissão de Estatística terá composição multiprofissional, contando com onze membros
titulares.
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As indicações para integrar a Comissão de Estatística serão submetidas à aprovação da diretoria
clinica e técnica na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e se processarão da seguinte forma: I.
Um médico representante da Comissão de Ética Médica; II. Um enfermeiro representante da Divisão
de Enfermagem; III. Dois representantes da Unidade de Processamento de Informação Assistencial,
sendo pelo menos um deles auditor; IV. Um representante da Unidade Multiprofissional; V. Um
representante do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; VI. Um representante do Setor de Gestão
de Processos e Tecnologia da Informação; VII. Um representante do Núcleo de Comissões
Hospitalares; VIII. Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística; IX. Um representante
da Unidade de Planejamento; X. Um representante da Unidade de Monitoramento e Avaliação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
CRONOGRAMA
Anual
ATIVIDADE
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

MÊS
MÊS
MÊS
MÊS 5 MÊS 6
MÊS 8 MÊS 9
4
7
10

MÊS
11

MÊS
12

1 Reuniões de Planejamento
2 Elaboração de Relatórios
3 Reuniões ordinárias
Acompanhamento
das
de
eventos
4 notificações
adversos relacionados à
transfusão sanguínea
5 Monitorar a emissão de
Pareceres
técnicos
Promover ações educativas
6 com os profissionais de saúde
da instituição

5.1.4.7

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA E SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
DA FINALIDADE

Tem-se como a principal finalidade da CIPA está voltada para a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Cabe a CIPA, representar os
interesses e necessidades da Policlínica Regional - Unidade Posse e seus funcionários na
diminuição, neutralização e/ou eliminação dos riscos com potencial de geração de acidentes ou
doenças durante o processo de trabalho, bem como atender á Legislação vigente.
Quanto às finalidades, podemos citar:
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2

3
4

5

6
7
8

9

10
11

12

13

14
15
16
17

18

Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos,
com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do
SESMT da Policlínica Regional - Unidade Posse;
Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de
problemas de segurança e saúde no trabalho;
Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos
locais de trabalho;
Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para
a segurança e saúde dos trabalhadores;
Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu
plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no
trabalho;
Participar, com o SESMT, das discussões promovidas pelo empregador, para
avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho
relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;
Requerer ao SESMT, ou a direção da Policlínica Regional - Unidade Posse, a
paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente
à segurança e saúde dos trabalhadores;
Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de
outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem
como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à
segurança e saúde no trabalho;
Participar, em conjunto com o SESMT, ou com o empregador, da análise das
causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos
problemas identificados;
Requisitar a Policlínica Regional - Unidade Posse e analisar as informações
sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos
trabalhadores;
Requisitar Policlínica Regional - Unidade Posse as cópias das CAT emitidas;
Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;
Participar, anualmente, em conjunto com a Policlínica Regional - Unidade
Posse das Campanhas de Prevenção.
Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem
como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à
segurança e saúde no trabalho;
Promover Campanhas Humanitárias (doação de sangue, alimentos para
entidades carentes etc.).

DA CONSTITUIÇÃO
A constituição da CIPA, na Policlínica Regional - Unidade Posse, deve atender as normas
regulamentadoras e manter o regular funcionamento.
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As disposições contidas na NR 05 aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e
às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em Normas
Regulamentadoras de setores econômicos específicos.
A Policlínica Regional - Unidade Posse, estabelecerá, através dos membros da CIPA ou
designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações
de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo,
podendo contar com a participação da administração do mesmo.
DA ORGANIZAÇÃO
A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo
com o dimensionamento previsto no Quadro I da NR 05, sendo:

VI.

Presidente;

VII.

Vice-Presidente;

VIII.

Secretário;

IX.

Membros titulares;

X.

Membros suplentes.
Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados.

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio
secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os
empregados interessados.
O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente
de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR,05 ressalvadas
as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos.
O SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - é
uma equipe de profissionais, a serviço da Policlínica Regional - Unidade Posse, com a finalidade
de promover a saúde e proteger a integridade física dos profissionais.
O SESMT está estabelecido no artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho e é
regulamentado pela Norma Regulamentadora 04.
O SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da
Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá incluir os seguintes profissionais:

VI.

Médico do trabalho;
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VII.

Enfermeiro do trabalho;

VIII.

Técnico de enfermagem do trabalho;

IX.

Engenheiro de segurança do trabalho;

X.

Técnico de segurança do trabalho.
REGIMENTO INTERNO

Regimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA/ Policlínica Regional Unidade Posse – tendo como Base legal – LEI FEDERAL nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
PORTARIA nº 3214 – Norma Regulamentadora 5 - NR-5.
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida
e a promoção da saúde do trabalhador.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º - As CIPAs e SESMT terão por atribuições:

I.
identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar mapas de riscos
com a participação do maior número de servidores e assessoria do SESMT (Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho);
II.
elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução
de problemas de segurança e saúde no trabalho;
III.
participar do controle da qualidade das medidas da prevenção
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;
IV.
realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a
segurança e saúde dos profissionais da Policlínica Regional - Unidade Posse;
V.
realizar verificações nos Laboratórios de pesquisa, com vistas às
exigências contidas na NR 32;
VI.

realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas
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em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
VII.
divulgar, aos demais servidores, informações relativas à segurança e
saúde no trabalho;
XVII.
participar, com o SESMT, das discussões promovidas pela
Administração, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processos de
trabalho relacionadas à segurança e saúde dos profissionais;
XVIII.
participar, com o SESMT, da análise das causas das doenças e acidentes
de trabalho e propor medidas de solução dos problemas encontrados;
XIX.
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;
XX.
verificar as causas da ocorrência dos acidentes e doenças,
encaminhando os resultados das discussões ao SESMT, propondo medidas que
previnam casos semelhantes e orientando aos demais servidores quanto à sua
prevenção;
XXI.
garantir a emissão e requisitar à Administração da Policlínica Regional Unidade Posse as cópias das CATs emitidas;
XXII.
colaborar no desenvolvimento e implantação do PCMSO (Programa de
Controle Médico em Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
XXIII.
promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, a Semana de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT;
XXIV.
promover, anualmente, em conjunto com a direção da Policlínica
Regional - Unidade Posse, Campanhas de Prevenção da AIDS, DST, Tabagismo,
Alcoolismo e outras doenças correlatas;
XXV.
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 II
DA COMPOSIÇÃO
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Art. 3º - As CIPA da Policlínica Regional - Unidade Posse terão a seguinte composição:

I.

Presidente;

II.

Vice-Presidente;

III.

Secretário;

VI.

membros titulares;

VII.

membros suplentes.

Art.4º - O mandato dos membros eleitos, titulares e suplentes, terá duração de um ano,
sendo permitida uma reeleição.
Art. 5º – É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo
de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.
Art. 6º – A Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse designará entre seus
representantes o Presidente da CIPA. Os representantes eleitos escolherão entre os titulares o
Vice-Presidente.
Art. 7º – Será indicado, de comum acordo entre os membros da CIPA um secretário e seu
substituto.
DAS ELEIÇÕES
Art. 8º – A convocação das eleições será feita por edital a ser amplamente divulgado, o
qual estabelecerá:

IV.

Prazo de 15 (quinze) dias para inscrição dos candidatos;

V.

Fixação da data das eleições nos 15 (quinze) dias subsequentes;

VI.

Apuração dos votos imediatamente após o término da votação.

§ 1º - A convocação para abertura do processo eleitoral para novo mandato da CIPA será
realizado pela Administração, da Policlínica Regional - Unidade Posse, com prazo 60 (sessenta)
dias antes do término do mandato em curso.
§ 2º - Os membros das comissões eleitorais serão designados pela Administrações
Policlínica Regional - Unidade Posse, para procederem aos trabalhos de inscrições de candidatos,
realização das eleições, apuração dos votos e elaboração dos respectivos atos que constarão dos
editais.
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§ 3º - Poderão se candidatar os profissionais, servidores e funcionários pertencentes ao
quadro de pessoal da Policlínica Regional - Unidade Posse.
§ 4º - Fica vedada a participação de candidatos à CIPA nas comissões eleitorais.
Art. 09 – Os membros da CIPA, eleitos e os designados serão empossados no primeiro dia
útil após o término do mandato anterior.
Art. 10 – Empossados os membros da CIPA, a Administração da Policlínica Regional Unidade Posse, deverá protocolar, em até dez dias, nas unidades descentralizadas do Ministério
do Trabalho, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias.
Art. 11 – Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais
votados.
§1º - Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço na Policlínica
Regional - Unidade Posse.
§ 2º - Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração,
em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de
suplentes.
Art. 12 – Os candidatos serão eleitos através de escrutínio secreto.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 13 – Compete aos profissionais, servidores e funcionários:

IV.

Participar da eleição de seus representantes;

V.

Colaborar com a gestão da CIPA;

VI.
Indicar à CIPA, ao SESMT e à administração situações de riscos
e apresentar
sugestões para a melhoria das condições de trabalho;

V.
Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Art. 14 – Compete ao Presidente da CIPA:

I.

Convocar os membros para as reuniões da CIPA;
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II.
Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando à Administração e ao
SESMT, as decisões da comissão;
III.
Manter a Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse,
informada 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:

Executar as atribuições que lhe forem delegadas;

III.

IV.
Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais, ou nos seus
afastamentos temporários.
Art. 16 – Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente, em conjunto, as seguintes
atribuições:

VII.
Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o
desenvolvimento dos trabalhos;
VIII.
Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os
objetivos propostos sejam alcançados;
IX.

Delegar atribuições aos membros da CIPA;

X.

Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT;

XI.
abrangência;

Divulgar as decisões da CIPA a todos os servidores da sua área de

XII.

Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;
Art. 17 – O Secretário da CIPA terá as seguintes atribuições:

I.
Acompanhar as reuniões da CIPA, e redigir as atas apresentando-as
para aprovação e assinatura dos membros presentes;
II.

Preparar as correspondências;
III. Outras que lhe forem conferidas.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 670

Proposta Policlínica Regional - Posse

Art.18 – Compete a todos os membros, titulares e suplentes, da CIPA:

V.
Participar do planejamento do trabalho e da organização do calendário
anual da CIPA;
VI.
Participar das reuniões da CIPA, contribuindo para a discussão dos
assuntos em pauta, com a elaboração das propostas e seu encaminhamento.
VII.
Averiguar os acidentes de trabalho e os casos de doenças profissionais,
propondo medidas para a correção;
VIII.
Garantir que todas as atribuições previstas neste Regimento sejam
cumpridas durante sua gestão.
Art. 19 – Compete aos membros suplentes substituir os titulares nas ausências dos
mesmos, com direito a voto.
DO FUNCIONAMENTO
Art. 20 – A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário
preestabelecido, durante o expediente normal da Policlínica Regional - Unidade Posse, em local
apropriado.
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 levantamento de riscos e condições de trabalho nocivas à saúde.
Art. 22– As reuniões terão as atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de
cópias para todos os membros.
Art. 23– As atas ficarão na respectiva Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse.
Art. 24 – As reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:

I.

Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que
determine aplicação de medidas corretivas de emergência;

V.

Ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal;

VI.

Houver solicitação expressa de uma das representações.

§ 1º - Dada a relevância dos assuntos relativos à saúde e segurança dos trabalhadores,
deverá ser garantida a realização das reuniões, sem prejuízo dos vencimentos dos servidores.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 671

Proposta Policlínica Regional - Posse

§ 2º - Durante a ocorrência de epidemias, as reuniões poderão ser realizadas em horário
alternativo, a ser designado de forma a não prejudicar os trabalhos.
Art. 25– As decisões serão tomadas preferencialmente por consenso.
Art. 26– Não havendo consenso, e frustrando-se as tentativas de negociação direta ou com
mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da reunião.
Art. 27– O membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente, quando
faltar a mais de 4 (quatro) reuniões ordinárias consecutivas ou não, sem justificativa.
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.
§1º - No caso de afastamento definitivo do Presidente, a Diretoria da Policlínica Regional Unidade Posse, indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da
CIPA.
§ 2º - No caso de afastamento definitivo do Vice-Presidente, os membros titulares da
representação dos servidores escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias úteis.
CAPÍTULO IV
DO TREINAMENTO
Art. 29 – A Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá promover o
Treinamento de Capacitação para os membros da CIPA, titulares e suplentes, em até 30 dias após
a posse.
Parágrafo Único – O Programa do Treinamento será estabelecido pelo SESMT e pela
Administração da Policlínica Regional - Unidade Posse, ouvindo os membros da CIPA.
Art. 30 – O Treinamento de Capacitação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

I.
Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como os riscos
originários das atividades desenvolvidas;
II.
trabalho;

Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças de

III.
Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de
exposição aos riscos existentes em ambiente hospitalar;
IV.

Noções e medidas de prevenção para dst/aids, tabagismo, alcoolismo e
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outras doenças correlatas;
V.
Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à
segurança e saúde no trabalho;
VI.
riscos;

Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos

VII.

Organização e funcionamento da CIPA.

Art. 31 – O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito
horas diárias e será realizado durante o expediente normal da Policlínica Regional - Unidade
Posse.
Art. 32 – O treinamento será ministrado pelo SESMT.
DO REGISTRO
Art. 33 – A CIPA será registrada na Superintendência Regional do Trabalho – Ministério do
Trabalho.
Art. 34 – A Policlínica Regional - Unidade Posse, reconhecerá o, através de Portaria, as CIPA
eleitas e empossadas.
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.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A CIPA da Policlínica Regional - Unidade Posse será constituída por: Presidente,VicePresidente, Secretário, membros titulares e membros suplentes.
A Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse designará entre seus representantes o
Presidente da CIPA. Os representantes eleitos escolherão entre os titulares o Vice-Presidente.
Será indicado, de comum acordo entre os membros da CIPA um secretário e seu substituto.
O mandato dos membros eleitos, titulares e suplentes, terá duração de um ano, sendo
permitida uma reeleição.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
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As reuniões acontecerão a cada mês, às terceira terças-feiras do mês, em dias úteis,
conforme agenda anual previamente estabelecida. Havendo necessidade de reunião
extraordinária ou de alteração da agenda, os membros serão comunicados a qualquer tempo.,
local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).

expressa de uma das representações.

VII.

ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da CIPA serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, mensalmente ou em caráter extraordinário,
por convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da CIPA, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
✓
As reuniões terão as atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para
todos os membros. As atas ficarão na respectiva Diretoria da Policlínica Regional - Unidade Posse.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
ATIVIDADE

Ano
MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Edital
de
Convocação
para
as
Eleições
Formação
da
Comissão
Eleitoral
Início das
inscrições
dos
candidatos
Eleição
Curso para
Cipeiros
Realização
da Posse
Organização
do
Calendário
de reuniões
5.1.4.8

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE CONSUMO HOSPITALAR
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DA FINALIDADE
A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar é vinculada
ao Núcleo de Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo Núcleo de
Comissões Hospitalares e nomeados pela diretoria geral da Policlínica, através de ato formal.
DA CONSTITUIÇÃO
A padronização dos produtos para saúde tem por finalidade facilitar os processos de
seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento do estoque, de acordo com a
Lei 9.784/1999 (Processo administrativo) e Lei 8666/1993, arts 14º e 15º (Licitações e Contratos)
através da racionalização sistemática e garantindo a qualidade dos itens adquiridos na
Policlínica.
A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar propõe
normatizar e implementar o processo de padronização dos produtos para saúde, elaborando
com racionalização sistemática, a relação dos produtos para saúde aprovados para a policliníca
e posterior validação para inclusão ou exclusão de qualquer item à lista dos produtos
padronizados.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
Esta comissão será composta pelos seguintes membros: (01) Gerente Operacional de
Enfermagem, (01) representante da clínica médica, (01) Representante da Farmácia, (01)
Representante do CCIH, (01) representante da fisioterapia e nutrição.
Esta comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros,
serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser
definidos pelos membros da Comissão.
DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO
CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art.1º. A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar é
vinculada ao Núcleo de Comissões Hospitalares e será constituída por membros indicados pelo
Núcleo de Comissões Hospitalares e nomeados pela diretoria geral da Policlínica, através de ato
formal.
Art.2º. A Comissão de Padronização de Materiais e Insumos de Consumo Hospitalar
poderá, através de ato administrativo, convocar a participação de outros profissionais da
Policlínica. Estes terão direito a palavra, porém as deliberações serão votadas apenas pelos
membros da Comissão.
CAPITULO II
DA COMPOSIÇÃO:
Art.3º os membros da comissão de padronização de materiais medico-hospitalares são:
•
•

Gerente Operacional de Enfermagem;
representante da clínica médica;
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•
•
•
•

Representante da Farmácia;
Representante do CCIH;
representante da Fisioterapia.
representante da nutrição.
CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4o. Para realização dos trabalhos da Comissão os membros deverão ser
disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pelo Diretor Técnico
de acordo com as necessidades do Serviço e da Policlínica;
Art. 5o. A critério da Diretoria Técnica e da própria Comissão, será definida a carga horária
total dos membros a ser dedicada de uso exclusivo da Comissão, desde que respeitadas as
necessidades dos serviços.
Art. 6o. O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável.
Art. 7o. A comissão terá 1 presidente, 1 vice-presidente e, assim como todos os membros,
serão nomeados pelo Diretor Técnico. Os cargos de Vice-Presidente e Secretário poderão ser
definidos pelos membros da Comissão.
Art. 8o. A sede da Comissão será na sala das Comissões, em área a ser definida na
Policlínica, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento.
Art. 9o. Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme as necessidades, com data, local
e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais.
Art. 10o. A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou
ainda seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão
automática.
Art. 11o. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a seus
critérios, poderão realizar a reunião.
Art. 12o. As decisões da Comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação
aberta e justificada, por maioria simples dos membros presentes.
Art. 13o. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de
normas, recomendações etc. a comissão poderá convidar consultores ou profissionais de
reconhecida competência na área.
Art. 14o. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para
participarem das reuniões, desde que autorizado previamente e com pauta pré-definida.
Art. 15o. As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata da qual será arquivada
uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes,
resumo do expediente e decisões tomadas.
Art. 16o. Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por
todos os membros.
Art. 17o. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias
para tratar de assuntos que exijam discussões mais aprofundadas, podendo ser convocadas pelo
Diretor Geral, Diretor Técnico, Presidente ou Vice Presidente da comissão.
CAPITULO V
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DA COMPETENCIA
Art.18º. A Comissão de padronização de Materiais Medico-hospitalares terá como
competências as seguintes diretrizes:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elaborar a padronização dos produtos para saúde, utilizando o método descritivo
identificando-o com clareza e contemplando as características físicas, mecânicas, de
acabamento e de desempenho, possibilitando a orientação do processo licitatório;
Promover estudos pertinentes à padronização de Produtos para Saúde, visando
economicidade, qualidade e segurança na aquisição destes materiais, para melhoria da
assistência dos serviços prestados, pelos profissionais da saúde e para os pacientes;
Estabelecer normas e rotinas para análise de produtos para saúde visando assegurar a
qualidade desses materiais a serem adquiridos na Policlínica;
Elaborar a revisão da padronização de produtos para saúde, uniformizando as
especificações na rede;
Elaborar fichas para análise (protocolo de testes) de amostras dos produtos para
saúde, considerando suas características técnicas;
Definir o quantitativo das amostras, período dos testes, prazo e local de entrega das
amostras;
Analisar, testar e emitir parecer técnico dos produtos para saúde de uso da Policlínica,
em conjunto com os demandantes e/ou utilizadores;
Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres técnicos;
Analisar e validar os pareceres emitidos pelos consultores;
Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos pareceres emitidos
pelos consultores;
Criar e manter atualizado banco de dados com as queixas técnicas notificadas e
encaminhadas pelo Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;
Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de produtos para saúde
utilizados na Policlínica;
Coordenar a avaliação técnica de materiais em processo de compra;
Realizar estudos acerca do custo benefício dos produtos para saúde para verificar a
viabilidade econômica de sua padronização;
Estabelecer critérios para a utilização dos produtos para saúde não padronizados na
Policlínica, para os casos excepcionais;
Divulgar na Policlínica as atualizações da padronização;
Encaminhar solicitações de inclusão de novos produtos na lista de padronização para
avaliação do NATS (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), quando houver;
Emitir parecer sobre os produtos para saúde analisados, considerando o parecer
técnico científico encaminhado pelo NATS, quando existente;
Recomendar a superintendência, por meio da emissão de parecer técnico, a
padronização dos produtos para saúde, considerando as evidências científicas e o
perfil assistencial da Policlínica (nos casos em que ficar evidenciado o aumento nos
custos para a Policlínica);
Assegurar que os produtos para saúde a serem adquiridos cumpram a Legislação
Sanitária, as Normas técnicas vigentes e estejam dentro dos padrões de qualidade
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

estabelecidos por esta Comissão;
Subsidiar as áreas administrativa e jurídica nas demandas que envolvam o uso dos
produtos para saúde;
Receber assessoria jurídica da Policlínica, sempre que necessário, para consultas e
orientações;
Informar ao Serviço de Planejamento de Tecnologias em Saúde sobre as inclusões e
exclusões da relação de padronização através do e-mail;
Assessorar a governança da Policlínica em assuntos relacionados à gestão de produtos
para saúde;
Assessorar a Gerência de Ensino e Pesquisa quanto às questões relacionadas a
pesquisas que utilizam produtos para saúde;
Prestar assessoria técnica à Unidade de Compras e a Unidade de Almoxarifado e
Produtos para Saúde da Policlínica;
Consultar o setor de Vigilância e Segurança do Paciente (Sistema de Informação de
Vigilância Hospitalar ), acerca das notificações identificadas no uso dos produtos para
saúde;
Estimular que os profissionais utilizem o NOTIVISA (Sistema de Notificação de
Vigilância Sanitária) para notificações de desvios de qualidade ou reações adversas aos
produtos de saúde utilizados na prática assistencial;
Orientar a notificação imediata à ANVISA, quando da suspeita de surtos de infecções e
de eventos adversos relacionados aos produtos para saúde;
Estimular os profissionais a preencherem a “Ficha de Notificação de Desvio de
Qualidade Técnica de Produto para Saúde” ;
Solicitar a Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde a convocação de
fornecedor para formalizar a queixa e informá-los das providências requeridas que
incluirão solicitação de emissão de laudo técnico do fabricante (ou seja, o fornecedor
deve levar amostras para avaliação do fabricante) e/ou troca dos lotes e/ou modelos
do produto questionado até que a questão se resolva adequadamente;
Promover a gestão do conhecimento em temas relacionados ao gerenciamento de
produtos para saúde na Policlínica;
Manter o processo permanente de atualização da padronização de produtos para
saúde, necessários à realização dos procedimentos médicos, de enfermagem e de
outras atividades hospitalares, através de análise para melhor assistência ao paciente;
Revisar anualmente a Lista de Produtos para Saúde Padronizados, utilizando o método
descritivo, identificando com clareza as especificações, possibilitando a orientação do
processo licitatório;
Construir e monitorar indicadores de produtividade do uso dos produtos para saúde
padronizados e/ou a serem padronizados.
Trabalhar junto a Comissão de Educação Permanente para desenvolver programas
educacionais, de modo a atualizar o conhecimento dos profissionais sobre novos
produtos padronizados;
Propor modificações em seu regimento interno, quando julgar necessário, como
também nas situações não previstas ou omissas, para aprimoramento de suas
atividades.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 678

Proposta Policlínica Regional - Posse

•

Divulgar cronograma anual para revisão e atualização Lista de Materiais MédicoHospitalares Padronizados.
CAPITULO V
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 19. São obrigações da comissão:
- gerenciar a lista básica de materiais medico-hospitalares de uso contínuo na Policlínica;

- manter processo permanente de atualização da lista, através de consulta ao mercado, à
enfermagem e ao corpo clínico;
- analisar, testar e emitir parecer técnico de medicamentos e materiais hospitalares de
uso contínuo das unidades de serviço;
- elaborar a padronização de medicamentos e materiais hospitalares de uso contínuo,
utilizando o método descritivo, visando a orientação do processo licitatório de compra de
materiais e medicamentos;
- prestar assessoria técnica à Coordenação de Compras, Logística e Suprimentos da
Diretoria Administrativa;
- assegurar que os medicamentos e materiais hospitalares a serem adquiridos estejam
dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela comissão técnica;
- manter processo permanente de avaliação da qualidade dos medicamentos e materiais
hospitalares adquiridos para uso contínuo na instituição;
- Receber sugestões de inclusão, alteração e exclusão de protocolos assistenciais;
Analisar as atualizações de protocolos assistenciais publicadas pelas sociedades médicas
e paramédicas, divulgando internamente na Policlínica e recomendando a implantação ou não,
com a devida justificativa;
Solicitar a todas as áreas que utilizam protocolos assistenciais relatórios de ocorrências
em relação aos protocolos assistenciais para identificar problemas na utilização dos protocolos
e propor análises e avaliações no sentido de contribuir para a solução desses eventos adversos.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 20o. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria Técnica em
conjunto com o Diretor Geral da Policlínica.
Art. 21o. Este regimento poderá ser alterado por necessidade de atualização ou em
decorrência de legislação e normatizações pertinentes ao assunto;
Art. 22o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria
Técnica.
Posse/ ,....de.....de......
Diretor Geral

Director técnico

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
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As reuniões acontecerão periodicamente, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais,
às segundas quintas-feiras do mês, em dias úteis, conforme agenda anual previamente
estabelecida. Havendo necessidade de reunião extraordinária ou de alteração da agenda, os
membros serão comunicados a qualquer tempo., local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, bimestral ou em caráter extraordinário, por
convocação de seu Presidente.
✓
Previamente às reuniões, a pauta será elaborada pelo Secretário da Comissão, aprovada
pela Presidência e enviada a todos os participantes, com 03 (três) dias de antecedência
✓
Nos dias de reunião da Comissão, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
CRONOGRAMA
Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação
do
regimento interno
Reunião
de
planejamento
anual
Reuniões
ordinárias
Elaboração
de
Relatórios
gerenciar a lista
básica
de
materiais medicohospitalares
de
uso contínuo na
Policlínica;
manter processo
permanente
de
atualização
da
lista, através de
consulta
ao
mercado,
à
enfermagem e ao
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corpo clínico;
Analisar, testar e
emitir
parecer
técnico
de
medicamentos e
materiais
hospitalares
de
uso contínuo das
unidades
de
serviço;
elaborar
a
padronização de
medicamentos e
materiais
hospitalares
de
uso contínuo
Divulgar a inclusão
ou exclusão de
itens padronizados
Prestar assessoria
técnica
à
Coordenação de
Compras, Logística
e Suprimentos da
Diretoria
Administrativa;
Manter processo
permanente
de
avaliação
da
qualidade
dos
medicamentos e
materiais
hospitalares
adquiridos para
uso contínuo na
instituição;
Acompanhamento
dos processos de
compra
Informar
os
profissionais
de
saúde
da
Policlínica sobre o
plano operacional
– atividades
Analisar
as
atualizações
de
protocolos
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assistenciais,
divulgar
internamente na
Policlínica
e
recomendando a
implantação
ou
não, com a devida
justificativa;
Receber sugestões
de
inclusão,
alteração
e
exclusão
de
protocolos
assistenciais;
Apresentação de
relatórios a alta
direção
5.1.4.9

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
DA FINALIDADE

A Comissão de Proteção Radiológica tem por finalidade promover a adequação da
utilização das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma a
assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes, avaliando e
definindo como elemento de política nacional um conjunto de diretrizes para se atingir um
padrão aceitável de qualidade com segurança no campo da radiologia diagnóstica, a curto, médio
e longo prazos.
COMPOSIÇÃO BÁSICA E REGIMENTO INTERNO
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1º - A Comissão de Proteção Radiológica da Policlínica Regional - Unidade Posse será
instituída / constituída pela Diretoria Geral da unidade de saúde tendo seu funcionamento
regulamentado por este instrumento normativo.
Art. 2º - A Comissão de Proteção Radiológica, constituída por tempo indeterminado,
possuirá sede na sala de Comissões Técnicas desta Policlínica, onde manterá infraestrutura básica
necessária para seu funcionamento.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
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Art. 3º - A Comissão de Proteção Radiológica tem por finalidade promover a adequação da
utilização das técnicas de diagnóstico que emitem radiação ionizante e não ionizante, de forma a
assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes, avaliando e
definindo como elemento de política nacional um conjunto de diretrizes para se atingir um
padrão aceitável de qualidade com segurança no campo da radiologia diagnóstica, a curto, médio
e longo prazos. Portanto, um ponto fundamental é a implantação de um plano de aprimoramento
das práticas radiológicas, seu compromisso com a qualidade e segurança, previstos nos códigos
de ética profissional e na legislação sanitária, em consonância com as normas e recomendações
internacionais.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 4º - Acompanhar a execução de PPR – Plano de Proteção Radiológica desta Policlínica,
conduzindo de forma rotineira e aplicável as seguintes atividades:

VIII.

Controle de trabalhadores ocupacionalmente expostos;

IX.

Controle de áreas;

X.

Controle do meio ambiente e da população;

XI.

Controle de rejeitos;

XII.

Controle de equipamentos;

XIII.

Treinamento de trabalhadores ocupacionalmente expostos;

XIV.

Registro de dados e preparação de relatórios.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º - A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada por equipe
multidisciplinar e constituída por membros representados e nomeados pelas seguintes áreas:

VI.

Diretor Técnico;

VII.

Coordenação de Enfermagem;

VIII.

Diretoria Administrativa;

IX.

Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica – SADT;
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X.

Supervisão da Imaginologia

Art. 6º - O Coordenador da Comissão Proteção Radiológica preferencialmente, deverá ter
amplo conhecimento do assunto.
Art. 7º - Para realização dos trabalhos os membros serão disponibilizados de suas
atividades por tempo a ser definido pela administração da Policlínica Regional - Unidade Posse.
CAPITULO V
DO MANDATO
Art. 8º - O mandato deverá ser de 24 (meses) meses, podendo ser permitida reconduções
a critério da administração da Policlínica Regional - Unidade Posse.
CAPITULO VI
DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Art. 9º - As reuniões da Comissão de Proteção Radiológica serão bimestrais, devendo a
ordem do dia ser comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis.
Art. 10 - Na ausência do Coordenador, o(a) Secretário(a) nomeado deverá realizar a
reunião dando andamento aos trabalhos empreendidos;
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 autorizado em plenária prévia.
Art. 12 - As reuniões da Comissão serão registradas em Ata, e as ações serão encaminhadas
para as Diretorias da Policlínica Regional - Unidade Posse para conhecimento e providências.
Art. 13 - O encaminhamento dos trabalhos nas reuniões da Comissão de Proteção
Radiológica, deverá observar:

VII.

Verificação da presença e existência de “quorum”;

VIII.

Assinatura da ata da reunião anterior;

IX.

Leitura e despacho do expediente;

X.
houver);

Ordem do dia, compreendendo a leitura, discussão e votação (se
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XI.

Organização da pauta da próxima reunião.

XII.

Elaboração de atas das reuniões.

Art. 14 - Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético por
todos os membros.
Art. 15 - As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e/ou e-mail para o
Setor de Comissões Técnicas da Policlínica Regional - Unidade Posse, para apreciação junto ao
coordenador, sendo que 03 (três) ausências consecutivas ou 06 (seis) intercaladas no período de
01 (um) ano, não justificadas, poderão ocasionar desligamento e substituição do membro faltoso.
CAPITULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 16 - Compete a Comissão de Proteção Radiológica:

VI.
controladas.

Normalizar as rotinas de exames em áreas controladas e não

VII.
Coordenar a elaboração e implantação das normas de segurança para
manipulação de equipamentos emissores de radiação ionizante.
VIII.

Monitorar do uso correto de EPI.

IX.
Estabelecer critérios de fiscalização do cumprimento das normas e
legislações vigentes.
X.
Realizar visitas técnicas na Empresa Terceirizada e fazer cumprir as
normas vigentes e contrato firmado.
Art. 17 - São atribuições do Coordenador da Comissão:

I.

Convocar e presidir as reuniões;

II.
Representar a comissão junto à administração da Policlínica Regional
- Unidade Posse, ou indicar seu representante;
III.
Nas faltas e impedimentos legais do coordenador, o secretário
assumirá e dará prosseguimento às atividades;
IV.

Fazer cumprir o Regimento.
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Art. 18 - São atribuições do Secretário da Comissão:

IX.
Substituir e/ou representar o Coordenador em suas faltas e/ou
impedimentos;
X.

Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento de suas atividades.

XI.

Organizar a ordem do dia;

XII.

Receber e protocolar os processos e expedientes;

XIII.

Lavrar as Atas das reuniões;

XIV.
Convocar os membros da Comissão para as reuniões determinadas
pelo Coordenador;
XV.

Organizar e manter o arquivo da comissão;

XVI.
Realizar outras funções determinadas pelo Coordenador relacionadas
ao serviço desta Comissão.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 - 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 desta Policlínica, com a qual deverão ser
discutidos os resultados das avaliações realizadas.
Art. 20 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento
Interno serão dirimidos pelo Coordenador desta Comissão, pela Diretoria Geral/INSTITUTO CEM;
Art. 21 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da
Comissão, através da maioria absoluta de seus membros, bem como à Diretoria Geral/ da
Policlínica e Instituto CEM.
Art. 22 - O presente Regimento Interno será aprovado pelo Instituto CEM, e entra em vigor
a partir da data da sua publicação.
MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A Comissão de Proteção Radiológica deverá ser formada por equipe multidisciplinar e
constituída por membros representados e nomeados pelas seguintes áreas (01) Médico, (01
Enfermeiro(a), (01) representante da Diretoria Administrativa; (01) representante da
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Supervisão do Setor de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica – SADT; (01) representante da
Supervisão da Imaginologia
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões da Comissão de Proteção Radiológica serão bimestrais, devendo a ordem do
dia ser comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis, às terceiras quintas-feiras do mês, em dias úteis, conforme agenda anual previamente
estabelecida. Havendo necessidade de reunião extraordinária ou de alteração da agenda, os
membros serão comunicados a qualquer tempo., local (sala de reunião), horário (13 ás 14hs).
ATAS DE REUNIÕES
✓
As atas das reuniões da Comissão serão realizadas nas dependências da Sala de Reuniões da
Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, bimestral ou em caráter extraordinário, por
convocação de seu Presidente.
✓
Nos dias de reunião da Comissão, os atos serão registrados pela secretária no momento da
reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário nas reuniões seguintes e serão arquivados nas
dependências da sala da secretaria de Comissões na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação
do
regimento
interno
Reunião
de
planejamento
anual
Planejamento,
Execução
e
Avaliação
dos
Trabalhos
da
Comissão
Reuniões
Ordinárias
Elaboração
/
Revisão
de
Normas
e
Atividades
Práticas
Assessoramentos
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Diversos
Elaboração
de
Relatórios
Apresentação de
relatórios a alta
direção
5.1.4.10 COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
DA FINALIDADE
A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários tem por finalidade atender a resolução
CFM nº 1638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um
conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos
e situações sobre à saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e
científico (que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo).
O prontuário deve ser organizado para prestar serviços ao paciente, ao corpo clínico, à
administração da Policlínica Regional - Unidade Posse e à sociedade. Serve como instrumento de
consulta, avaliação, ensino, pesquisa, auditoria e estatística.
A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários avalia o preenchimento e a qualidade dos
prontuários dos pacientes que estiveram internados na Unidade, através de um instrumento
padronizado. Esta comissão tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos prontuários
e a assistência ao paciente, mantendo estreita relação com as comissões de ética médica, de
enfermagem e multiprofissional da Unidade para discussão dos resultados das avaliações
realizadas.
DA CONSTITUIÇÃO
A Comissão de Revisão de Prontuário Médicos é um órgão de assessoria diretamente vinculado
à Direção Geral na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE deverá manter estreita relação com a
Comissão de Ética Médica da unidade, com a qual deverá discutir os resultados das avaliações
realizadas. É de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, que tem por
objetivo analisar e acompanhar os prontuários médicos e está prevista pelo CFM através da resolução
1.638 de 2002.
A Comissão de Revisão de Prontuários é fundamental para garantir a qualidade e a
rastreabilidade dos prontuários dos pacientes atendidos na Policlínica e, também, propicia a
identificação de falhas no preenchimento dos prontuários, falhas estas que podem acarretar
sérios problemas jurídicos, e na prestação de contas para a gestor do contrato tanto no aspecto
financeiro quanto no de atingimento de metas de produção.

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art.1º A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos é um órgão coligado da POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e
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independente, que tem por objetivo analisar e acompanhar os prontuários medicos, identificação
de falhas no preenchimento dos prontuários, falhas na inexatidão de dados epidemiológicos,
falhas de faturamento e na prestação de contas para ao gestor do contrato e os orgãos de controle,
interno e externo, tanto no aspecto financeiro quanto no de atingimento de metas de produção.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos será constituída por 6 (seis)
membros efetivos e 6 (seis) membros suplentes do corpo clínico, sendo representado por: 1
Enfermeiro; 1 Médico; 1 Residente;1 Farmácia ; 1 Faturamento e 1 Estatística.
§ 1°. Na primeira gestão, os seus membros serão indicados pelo Diretor Geral e pelo
Diretor Técnico;
§ 2°. Nas gestões seguintes, os representantes de cada área serão eleitos por seus
pares e designados pelo Diretor Geral;
Art. 3°. O Coordenador da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos e o Secretario serão
escolhidos entre os seus membros com mandatos iguais aos componentes da Comissão.
Art. 4°. A duração do mandato dos membros será de 02 (dois) anos.
§ 1°. A duração do mandato do coordenador e secretário será de 1 (um) ano,
podendo haver rodízio entre os membros para o mandato do segundo ano.
§ 2°. Recondução para o cargo de coordenador poderá ocorrer apenas uma vez.
Art. 5°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos terá sede no Núcleo das Comissões
e usufruirá de sua estrutura administrativa, em área a ser definida na Policlínica Regional - Unidade
Posse.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 6°. A Coordenação da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos requisitará à Seção
de Arquivo Médico e Estatística os prontuários selecionados segundo as normas estabelecidas pela
Comissão.
Art. 7°. Uma vez recebidos os prontuários, a providenciará o seu registro em livro próprio
para este fim.
Art. 8°. A Comissão de Revisão de Prontuários Médicos distribuirá os prontuários recebidos
em escala de rodízio, entre os membros da comissão para que os mesmos funcionem como
relatores, elaborando parecer sobre o assunto.
Art. 9°. O relator terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para elaborar o seu parecer.
§ Único. O relator poderá solicitar dilatação de prazo ao Coordenador, em casos
excepcionais.
Art. 10°. Nos dias de reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos, os
relatores apresentarão seus pareceres, que serão apreciados pelos demais membros.
CAPÍTULO IV
DA COMPETENCIA:
Art. 11°compete a essa Comissão de Revisão de Prontuários Médicos estabelecer normas para
avaliar a qualidade dos prontuários médicos;
Art. 12°Recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico;
Art. 13°Rever e avaliar os prontuários, durante o período de internação e após as altas, bem
como, os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;
Art. 14°Avaliar a qualidade das anotações feitas no prontuário médico;
Art. 15°Devolver os prontuários médicos aos chefes de Serviços para que se ajustem nos
padrões estabelecidos, quando for o caso;
Art. 16°Apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição;
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Art. 17°Revisar todos os prontuários glosados e, por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:
✓ Quanto à clareza e legibilidade;
✓ Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
✓ Diagnóstico provável e definitivo;
Art. 18°Segmento e continuidade das prescrições:
✓ Temporalidade da transcrição dos dados dos parâmetros vitais;
✓ Forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura médica;
✓ Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
✓ Verificação de ultrapassagem ou anteComissão de Prevenção de Acidentesção da média
de permanência, por patologia, devendo informar ao Diretor da Divisão Médica, sobre tais
ocorrências.
Art. 19°Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus
pareceres;
Art. 20°Arquivar os pareceres e demais documentos, em local designado para esse fim, por 5
(cinco) anos, no mínimo.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES:
Art. 21°. São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuários Médicos:
XI. estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos;

XII.

recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico seja em meio físico (papel) ou eletrônico;

XIII. rever e avaliar os prontuários durante o período de internação e após as altas, bem
como os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;

XIV. avaliar a qualidade das anotações (registros eletrônicos) feitas no prontuário médico;
XV. Informar sobre os prontuários médicos, sobre a qualidade das anotações aos chefes
de serviços para que se ajustem aos padrões estabelecidos, quando for o caso;

XVI. apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos da Instituição;
XVII. revisar todos os prontuários glosados e por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:

i. quanto à clareza e legibilidade, se em meio físico;
j. quanto à qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
k. diagnóstico provável e definido;
l. segmento e continuidade das prescrições;
m.temporaneidade da transição dos dados dos parâmetros;
n. forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura
médica;

o. verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
p. verificação de ultrapassagem ou antecipação da Comissão de Prevenção de Acidentes na
atuação da média de permanência, por patologia, devendo informar ao Departamento Médico,
sobre tais ocorrências;

XVIII. exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de
seus pareceres;

XIX. arquivar os pareceres e demais documentos em local designado para esse fim, por 05
(cinco) anos, no mínimo;
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XX. reunir-se mensalmente ou em caráter extraordinário, por convocação de seu
Coordenador.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23o. Este estatuto está em consonância com a Portaria Conjunta MEC/MS n° 01/94.
Art. 24o. As ausências em reuniões deverão ser justificadas por escrito e encaminhadas para
o diretoria clinica, para apreciação junto ao coordenador da Comissão de Revisão de Prontuários
Médicos. Três ausências consecutivas implicam no desligamento e substituição do membro
faltoso.
Art 25o. Este estatuto poderá ser alterado:Após avaliação de desempenho da Comissão de
Revisão de Prontuários Médicos, se for o caso;Pelas eventuais exigências de novas legislações
pertinentes ao assunto;Em ambos os casos, por proposta da maioria simples da Comissão de
Revisão de Prontuários Médicos ou do Diretor Técnico na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Posse, x/x/2019. Assinam:
Diretor Geral
Diretor Técnico

MEMBROS COMPONENTES/PERFIL
A Comissão de Prontuários é um órgão de atenção de controle e avaliação, será será
composta pelos seguintes membros: em seu núcleo básico com um Presidente, Membros
Representativos dos Serviços Médicos, do Serviço de Enfermagem e Representação do Apoio
Administrativo.
Será constituída por 6 (seis) membros efetivos e 6 (seis) membros suplentes do corpo
clinico: 1 Enfermeiro; 1 Médico; 1 Residente;1 Farmácia ; 1 Faturamento e 1 Estatística .

OBJETIVOS PARA 1º ANO
✓ Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos;
✓ Recomendar formulários e sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário
médico;
✓ Rever e avaliar os prontuários, durante o período de internação e após as altas, bem como,
os de ambulatório, para assegurar-se de que o padrão estabelecido está sendo cumprido;
✓ Avaliar a qualidade das anotações feitas no prontuário médico;
✓ Devolver os prontuários médicos aos chefes de Serviços para que se ajustem nos padrões
estabelecidos, quando for o caso;
✓ Apreciar os índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição;
✓ Revisar todos os prontuários glosados e, por amostragem os demais, sob os seguintes
aspectos:
✓ Quanto à clareza e legibilidade;
✓ Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
✓ Diagnóstico provável e definitivo;
✓ Segmento e continuidade das prescrições:
✓ Temporalidade da transcrição dos dados dos parâmetros vitais;
✓ Forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura médica;
✓ Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
✓ Verificação de ultrapassagem ou antecipação da média de permanência, por patologia,
devendo informar ao Diretor da Divisão Médica, sobre tais ocorrências.
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✓ Exercer o poder fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus
pareceres;
✓ Arquivar os pareceres e demais documentos, em local designado para esse fim, por 5
(cinco) anos, no mínimo.

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês (na 2ª terça–feira do mês), local (sala de reunião), horário
(10 ás 11hs).

ATAS DE REUNIÕES
As Reuniões de Comissão de Revisão de Prontuário Médico serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
mensal ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
Nos dias de reunião da Comissão de Revisão de Prontuário Médico, os atos serão
registrados pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário
nas reuniões seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
CRONOGRAMA
Ano:
ATIVIDADE

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação
da
comissão
e
aprovação do
regimento
interno
Reunião
de
planejamento
anual
e
Definições de
Metas

Planejamento,
Execução
e
Avaliação dos
Trabalhos da
Comissão
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Apresentação
trimestral de
relatório,
contendo
itens
relacionados à
organização
dos
prontuários e
a qualidade
dos registros

Reunião
de
apresentação
e análise dos
dados
levantados
dos
prontuários
avaliados

Levantamento
de funções e
requisitos de
arquivamento

Avaliação dos
documentos e
elaboração
das
justificativas
com base nos
requisitos de
arquivamento
levantados

Elaboração de
Relatórios
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Apresentação
de relatórios a
alta direção

b) Membros Componentes
Serão disponibilizados servidores administrativos com capacitação tecnica e em numero
suficiente para a elaboração dos fluxos e processos de arquivamento e digitalização futura dos
arquivos. Assim como a administração ira designar um esapço físico adequado.
b) Organização Horária
O setor irá funcionar de segunda a sexta feira em horário comercial das 08h as 18 hs, para
manuseio das peças do chamado aquivo morto, e em horário de 12 hs os arquivos circulantes em cada
posto de trabalho da assistência na unidade.
c) Modelos de fichas
O INSTITUTO CEM se compremete a implantar imediatamente a assinatura de contrato um
sistema eletrônico de prontuários médicos hospitalares que atendam as inovações tecnológicas de
assistência com qualidade ao usuário na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. Para isso se
propõe a utilização do sistema de software de Gestão para Unidade de Saúde

PEP – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE (FOCO NO USUÁRIO DE TI E PACIENTE)
Reúnem, em um único local, todas as informações clínicas e assistenciais de todos os
atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento de dados e facilitando o dia-a-dia de
trabalho dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.
✓ Confidencialidade dos dados dos pacientes: acesso a partir de níveis de permissão.
✓ Biometria: maior segurança no acesso.
✓ Acesso remoto e simultâneo às informações do prontuário por vários profissionais de
saúde.
✓ Principais funcionalidades e características:
✓ Alinhado às normas do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde.
✓ Reúne e disponibiliza online a relação de atendimentos, informações demográficas,
alergias, sinais vitais, prescrições e evoluções médicas e de enfermagem, diagnósticos,
cirurgias realizadas, resultados de exames, laudos e imagens, documentos clínicos
eletrônicos, imunizações, informações cadastrais do Programa Saúde da Família e resumo
clínico.
✓ Possibilita a análise estatística das informações clínicas.
✓ Garante a legibilidade total das informações.
✓ Organiza o prontuário dos pacientes, eliminando o extravio e o não preenchimento correto
das informações.
✓ Integração total com o sistema de gestão hospitalar.
✓ Reduz custos operacionais e torna o negócio mais competitivo.
✓ Rastreabilidade na edição dos dados do prontuário eletrônico do paciente.
✓ Interface gráfica intuitiva e amigável.
✓ Sistema de Diagnóstico por Imagem (Foco no usuário de TI e Paciente)
Gerenciar os serviços de radiologia e imagem da unidade, administrando o cadastro das
solicitações de exames, laudos padronizados e tabelas de preços. Permite o agendamento dos
exames no momento do atendimento dos pacientes ou a solicitação dos mesmos automaticamente
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através das prescrições médicas. A aprovação dos exames é realizada eletronicamente, e o sistema
possibilita o controle do uso de materiais por exame. Segue abaixo o que o sistema contempla:
✓ Pedido de Exame;
✓ Laudos;
✓ Confirmação de exame;
✓ Custo de exame;
✓ Entrega de Laudo;
✓ Cadastro de Paciente;
✓ Situação de Paciente;
✓ Atendimento Externo;
✓ Guias;
✓ Acoplamento;
✓ Cancela Acoplamento;
✓ Alteração de Atendimento.
✓ Tecnologia da Informação
d) Sistema de Arquivamento e Controle de Prontuários
Em consonância a nova legislação vigente “Diário Oficial da União aprovou a lei 13.787/18, que
autoriza o armazenamento eletrônico de prontuários médicos em hospitais e o manuseio das
informações pelo paciente”, imediatamente ao assumir a gestão o INSTITUTO CEM irá dar inicio ao
processo de construção de um padrão de sistemas e software que organiza as pastas de forma
eficiente, utilizando cores, etiquetas e divisões que facilitam o seu manuseio e a procura por
informações do paciente.
As informações para o SAME são providas por diversos setores na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE:
Informática: através do sistema de gerenciamento hospitalar que proverá informações sobre
os registros nos prontuários eletrônicos dos usuários de nossos serviços;
Serviço Social: Pesquisa de Satisfação, monitoramento e orientação de acompanhantes e
familiares;
Enfermarias: informações sobre a movimentação de pacientes, Censo Hospitalar Diário com
fechamento às 24h;
Ambulatórios: relatórios de atendimentos e procedimentos;
Prontuário Físico: através das anotações nos Prontuários, visando complementar/esclarecer
eventuais omissões do prontuário eletrônico, como por exemplo: Folhas de Anamneses,
Evoluções, Prescrições, Relatórios de Altas e Declarações de Óbito etc.;
Serviços especializados (SADT, Farmácia, Nutrição, etc.) através do preenchimento dos
respectivos relatórios e/ou laudos.

PROTOCOLO DE SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS (SAME)
Policlinica Regional –
Procedimento Operacional Padrão
unidade de Posse
(POP) SERVIÇO PRONTUÁRIO DO PACIENTE

A.1
Emissão

Revisão
SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS (SAME)
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Horário de funcionamento da área/serviço:
12 horas em regime de emergencia e comercial (segunda a sexta feira) para arquivamento e
pesquisa
Clientes da área/serviço
Todos os pacientes atendidos na unidade da Policlínica

Explicação Inicial
• Cada grupo de dois funcionários é responsável por arquivar uma sequência de numeração.
• Cada paciente cadastrado na abertura de prontuários recebe um numero de seis dígitos,
gerados automaticamente pelo sistema de cadastro de pacientes, do Sistema de Administração na
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, que é sua identificação.
• A busca dos prontuários é indireta, através deste número de identificação dos prontuários. O
sistema permite também a busca pelo nome do paciente, cruzando dados como data de nascimento e
nome dos pais.
• O arquivamento é baseado no método digito terminal, que consiste na ordenação do
prontuário pela última dezena de seu número, em estantes numeradas de 00 a 99, obedecendo ao
número do prontuário, como por exemplo: 335.000 – a leitura é feita de dois em dois dígitos 33 50 00
sempre começando pela última dezena, em seguida a primeira e após a segunda para a localização do
prontuário.
Cada par possui uma finalidade, assim, para encontrar o prontuário 33 50 00 o funcionário do
arquivo procura primeiro a localização do digito 00, em seguida o 33 e após o 50, onde: 33 representa
a ordenação na prateleira 50 representa a prateleira 00 representa a localização da estante
Responsável pela elaboração:

Responsável pela aprovação:

Aprovação
Assinatura do representante

Data:

5.1.4.11 COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA.
DA FINALIDADE
Serviço de Arquivo Médica e Estatística – SAME
Há uma necessidade de guardar toda e qualquer documentação produzida e relacionada
às atividades da Policlínica Regional - Unidade Posse independente de seu conteúdo. Sendo
assim, surge os arquivos que tem por finalidade a conservação e armazenamento dos
documentos atestando a sua legalidade e disponibilizando para pesquisa.
Dessa forma, com a centralização desses aspectos e um único setor, o Serviço de Arquivos
Médicos e Estatística – SAME torna-se a fonte relevante de informação para a Policlínica Regional
- Unidade Posse.
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O SAME é um serviço imprescindível para a Policlínica Regional - Unidade Posse.
Permitindo que todo e qualquer profissional obtenha a informação que deseja dando-lhe total
eficiência e atendendo com responsabilidade os pacientes que recorrem ao mesmo. Esse serviço
se relaciona com os demais serviços técnicos e administrativos da unidade de saúde e colabora
com os mesmos no aprimoramento de assistência prestada ao paciente.
O Prontuário Médico
O prontuário médico é formado por um conjunto de documentos que são organizados em
forma de dossiê e sua finalidade é registrar informações referentes a todo processo de
atendimento ao paciente nas instituições de saúde e também instrumento de pesquisa em
diversas áreas do conhecimento.
Este documento serve como meio de comunicação entre vários setores das instituições de
saúde e entre diferentes atores envolvidos, compondo um repositório rico de informações que
vai do diagnóstico e tratamento das enfermidades até as diversas patologias, seu histórico,
desenvolvimento, prescrição entre outros.
Elaboração e Organização dos Prontuários Médicos
Os prontuários são fundamentais para as unidades de saúde porque são documentos em
que se encontram registradas as informações sobre os pacientes, são também 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 médica. O prontuário é consultado
pelos diversos profissionais que direta ou indiretamente estão envolvidos com o paciente. A
consulta tanto vale para análise da evolução da doença como para fins estatísticos. As funções
dos prontuários são de extrema importância para o desenvolvimento das atividades. Ao
compreender a importância do mesmo e sua participação na construção do saber no campo da
saúde, os prontuários tornam-se fontes ricas em informações, proporcionando aos usuários um
locus cheio do saber especializado.
Avaliação de Documentos dos Prontuários Médicos
Avaliar é uma etapa fundamental na gestão de documentos. É neste momento em que se
define a eliminação ou guarda temporária ou permanente de documentos em um arquivo, sendo
que os mesmos poderão ser eliminados ou destinados a guarda permanente.
Prontuários Médicos Eletrônicos
Muitos são os benefícios que podemos tirar dos prontuários eletrônicos, podemos
destacar: acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais; acesso a conhecimento
cientifico atualizado com consequência melhoria do processo de tomada de decisão; melhoria de
efetividade do cuidado, o que por certo contribuiria para a obtenção de melhores resultados dos
tratamentos realizados e atendimento aos pacientes; e possível redução de custos, com
otimização dos recursos.
Implantação e Uso do Prontuário Médico Eletrônico
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Várias são as oportunidades e obstáculos para a criação do prontuário eletrônico. Este
sistema vem somar e trazer soluções para a área de saúde e viabilizar a sua interação com a
informação. A internet vem contribuindo para estas soluções e diminuindo as distâncias e
compartilhando dados antes considerados impossíveis.
Estratégias de Ação
A metodologia deste trabalho no âmbito da Policlínica Regional - Unidade Posse será
realizada em duas fases que comtemplam as intervenções básicas de revitalização de um
conjunto documental.
O SAME da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverá ser verificado por meio de uma
intervenção arquivística agregado, com o tempo, gerando assim a recuperação da informação
em tempo hábil. Desta forma podemos delinear estas ações frente a atividade voltada para a
comissão de documentação médicos e estatísticos.
Abaixo a proposta de regimento interno para a comissão de documentação médica e
estatística da Policlínica Regional - Unidade Posse.
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
A Comissão terá composição multiprofissional, contando com onze membros titulares. As
indicações para integrar a comissão serão submetidas à aprovação da direção e se processarão
da seguinte forma:
-Um médico representante da Comissão de Ética Médica;
-Um enfermeiro representante da Coordenação de Enfermagem;
-Dois representantes do Faturamento;
-Um representante da Coordenação Multiprofissional;
-Um representante do Núcleo Interno de Regulação;
-Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;
-Um representante do Setor de Comissões Técnicas;
-Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;
-Um representante do Planejamento;
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADES
Art.1º –A Comissão de Documentação Médica e Estatística (CDME) da Policlínica Regional
- Unidade Posse é de natureza técnico-científica permanente e tem por finalidade ordenar a
formulação de diretrizes para a escolha e adoção de impressos a serem utilizados na composição
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dos prontuários médicos dos pacientes atendidos na Policlínica, orientar e sugerir a correta
maneira de seu preenchimento e propor, a partir dos dados levantados nos atendimentos
médicos registrados e nos prontuários, a geração de relatórios estatísticos úteis para o
conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da instituição, subsidiando também
a pesquisa científica em saúde.
§ 1º–A comissão terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e pelas bases
legais que lhe forem aplicáveis.
§ 2º -A comissão é um órgão de assessoria vinculado à Superintendência, por meio do
Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art.2º – Compete à comissão:

XVIII.
Definir modelos de impressos que irão compor o prontuário médico da
Policlínica Regional - Unidade Posse;
XIX.
Definir modelos de impressos a serem utilizados em quaisquer outras
situações onde dados sobre pacientes da Policlínica Regional - Unidade Posse venham a
ser registrados ou divulgados;
XX.
Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas,
bem como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos;
XXI.
Orientar o correto preenchimento dos impressos e definir os itens que
deverão 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;
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h)

meta terapêutica;

i)

tratamento efetuado;

j)
registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a
prescrição médica consignando data e hora;
k)

outros documentos pertinentes ao atendimento.

XXII.
Definir regras de acesso e manuseio do prontuário, para os diversos fins:
assistência, ensino, pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou representante
legal;
XXIII.
Recomendar normas de arquivamento/guarda abrangendo os
processos de trabalho e a estrutura física necessárias;
XXIV.
Definir quais dados, obtidos nos impressos preenchidos pelo corpo
docente e assistencial da Policlínica Regional - Unidade Posse, deverão ser utilizados
como fonte de dados para geração de informações estatísticas da Policlínica Regional Unidade Posse;
XXV.
Definir quais relatórios estatísticos deverão ser gerados regularmente
pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da Policlínica Regional - Unidade
Posse
XXVI.
Orientar o SAME como obter os dados e como realizar os cálculos
estatísticos a serem utilizados;
XXVII.
Elaborar e implantar normas para a utilização da documentação médica
como fonte de dados para pesquisa científica;
XXVIII.
Examinar e emitir parecer quando da solicitação de inclusão de novos
impressos ou modificação dos já adotados pela Policlínica Regional - Unidade Posse;
XXIX.
Definir quais informações deverão conter os arquivos informatizados de
pacientes da Policlínica Regional - Unidade Posse;
XXX.
Informar a obrigatoriedade dos registros com letra legível por todos os
profissionais que atenderam ao paciente, bem como da assinatura e carimbo ou nome
legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de classe;
XXXI.

Normatizar o preenchimento das contra referências/resumos de altas
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hospitalares, conforme orientação da legislação do SUS e dos Conselhos de classe;
XXXII.
instituição;

Criar e aprovar normas que regulamentem o fluxo de prontuários da

XXXIII.
Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica, Comissão de
Revisão de Prontuários, Comissão de Ética em Pesquisa e Comissão de Educação em
Saúde da Policlínica Regional - Unidade Posse, com as quais deverão ser discutidos
assuntos de sua competência;
XXXIV.
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 composição multiprofissional, contando com onze membros
titulares.
Parágrafo único –A comissão poderá contar com consultores “ad hoc”, pessoas
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos.
Art. 4º – As indicações para integrar a comissão serão submetidas à aprovação da direção
e se processarão da seguinte forma:

•

Um médico representante da Comissão de Ética Médica;

•

Um enfermeiro representante da Coordenação de Enfermagem;

•

Dois representantes do Faturamento;

•

Um representante da Coordenação Multiprofissional;

•

Um representante do Núcleo Interno de Regulação;

•

Um representante do Setor de Tecnologia da Informação;

•

Um representante do Setor de Comissões Técnicas;

•

Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística;

•

Um representante do Planejamento;
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Art.5º –Os membros da comissão terão mandatos de 2(dois) anos, a contar da publicação
de portaria da Policlínica Regional - Unidade Posse, podendo ser prorrogado por igual período.
Art.6º –O presidente, o vice presidente e o secretário da comissão serão eleitos pelos seus
pares, em concordância com a Superintendência, para exercerem estas funções por um período
de 2(dois) anos, permitindo-se uma recondução.
CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES
Art.7º –Ao presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da comissão
e, especificamente:

VI.

Representar a comissão em suas relações internas e externas;

VII.

Presidir as reuniões;

VIII.
Suscitar pronunciamento da comissão quanto às questões relativas à
documentação e informação médica e de dados estatísticos;
IX.
Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer
direito do voto de desempate;
X.
Indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e
emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade da Comissão;
Parágrafo único–Na ausência ou impedimento temporário do presidente da comissão, suas
funções serão exercidas interinamente pelo vice-presidente, e em caso de ausência ou
impedimento temporário de ambos, será eleito um membro pelos seus pares para exercer essa
função interinamente.
Art.8º –Aos membros incumbe:

VI.
Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem
atribuídas pelo Presidente;
VII.

Comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;

VIII.

Requerer votação de matéria em regime de urgência;

IX.

Desempenhar atribuições que lhes forem atribuídas pelo Presidente;

X.

Apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão.
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Art.9º–Ao secretário da comissão incumbe:

IX.

Assistir as reuniões;

X.

Preparar e encaminhar o expediente;

XI.
Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos
processos que devam ser reexaminados nas reuniões da Comissão;
XII.

Providenciar o cumprimento das diligências determinadas;

XIII.
Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros ou similares de
protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendoos sob vigilância;
XIV.

Elaborar relatório anual das atividades da Comissão;

XV.

Lavrar e assinar as atas de reuniões da Comissão;

XVI.
Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das
sessões extraordinárias.
Parágrafo único–Na ausência do secretário, no início da reunião, será eleito um membro
pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO
Art.10 – A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão até o mês de
dezembro do exercício anterior.
§2º – A comissão instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples dos seus
membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada sessão antes de cada votação.
§ 3º –As deliberações da comissão serão consubstanciadas em resoluções endereçadas à
Superintendência e, após aprovação, publicadas no pela direção da Policlínica Regional - Unidade
Posse.
§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o reexame de
qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação
técnica ou de outra natureza.
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§ 5º –A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na reunião, a
votação poderá ser nominal.
§ 6º As decisões da Comissão serão aprovadas por maioria absoluta dos membros
presentes.
Art.11 - A rotina das reuniões da comissão será a seguinte:

IX.
Verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência,
abertura dos trabalhos pelo substituto interino;
X.

Verificação de presença e existência de “quorum”;

XI.

Votação e assinatura de ata da reunião anterior;

XII.

Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião;

XIII.
Informes da Presidência e do Núcleo de Comissões Hospitalares,
quando for o caso;
XIV.

Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;

XV.

Organização da pauta da próxima reunião;

XVI.

Encerramento da reunião.

Parágrafo único–Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a comissão por
voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.
Art.12 - Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar suficientemente
esclarecido quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento da votação.
Parágrafo Único–O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, conforme a
urgência.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.13 - A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à
eficiência da comissão, a equipe de governança da Policlínica Regional - Unidade Posse
proporcionará a infraestrutura necessária.
Art.14 - A comissão, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares
relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
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Art.15 - Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas
ou a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até
o início da reunião.
Parágrafo único –No caso da saída de qualquer membro da comissão deverá haver
indicação de novo membro por meio do Setor de Comissões Hospitalares da Policlínica Regional
- Unidade Posse.
Art.16 - A comissão no desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário,
poderá criar subcomissões para assuntos específicos.
Art.17 - 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.18 - 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.19 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão, em conjunto com a direção da
Policlínica Regional - Unidade Posse.
Art.20 - Este regimento entrará em vigor após publicação pela Policlínica Regional Unidade Posse.
FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
As reuniões acontecerão a cada mês (na 2ª terça–feira do mês), local (sala de reunião), horário
(10 ás 11hs).

ATAS DE REUNIÕES
As Reuniões de Comissão de Revisão de Prontuário Médico serão realizadas nas
dependências da Sala de Reuniões da Diretoria na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE,
mensal ou em caráter extraordinário, por convocação de seu Presidente.
Nos dias de reunião da Comissão de Revisão de Prontuário Médico, os atos serão
registrados pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário
nas reuniões seguintes e serão arquivados nas dependências da sala da secretaria de Comissões
na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 705

Proposta Policlínica Regional - Posse

CRONOGRAMA

anual
Atividade
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Apresentação
trimestral
de
relatório,
contendo
itens
1 relacionados aos dados
estatísticos
comissão

2 Reuniões de
Definições

levantados

pela

Planejamento

e

de Metas

Distribuição dos itens documentais
para análise por parte dos
3 integrantes da
Comissão

Avaliação dos documentos e
elaboração das justificativas com
4 base nos requisitos
da comissão

5.1.4.12 COMISSÃO DA UNIDADE DE ESTATÍSTICA
DA FINALIDADE
A Comissão de Estatística da Policlínica Regional - Unidade de Posse é de natureza técnicocientífica permanente e tem por finalidade ordenar a formulação de diretrizes para, a partir dos dados
levantados nos atendimentos médicos registrados e nos prontuários, a geração de relatórios
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estatísticos úteis para o conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da instituição,
subsidiando também a pesquisa científica em saúde.
A Comissão de Estatística terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e pelas
bases legais que lhe forem aplicáveis.
A Comissão de Estatística é um órgão de assessoria vinculado à diretoria clinica, por meio do
Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.

DO REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ESTATISTICA
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E FINALIDADE
Art. 1º – A Comissão de Estatística da Policlínica Regional - Unidade de Posse é de natureza
técnico-científica permanente e tem por finalidade ordenar a formulação de diretrizes para, a partir
dos dados levantados nos atendimentos médicos registrados e nos prontuários, a geração de
relatórios estatísticos úteis para o conhecimento qualitativo e quantitativo do funcionamento da
instituição, subsidiando também a pesquisa científica em saúde.
§ 1º– A Comissão de Estatística terá seu funcionamento regulamentado por este regimento e
pelas bases legais que lhe forem aplicáveis.
§ 2º - A Comissão de Estatística é um órgão de assessoria vinculado à diretoria clinica, por meio
do Núcleo de Comissões Hospitalares da instituição.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º – Compete à Comissão de Estatística

I.Definir modelos de impressos que irão compor o prontuário médico na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE;
II. Definir que modelos de impressos a serem utilizados em quaisquer outras situações
onde dados sobre pacientes da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE venham a ser
registrados ou divulgados;
III. Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem como a
conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos;
IV. Orientar o correto preenchimento dos impressos e definir os itens que deverão 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; hipóteses
diagnósticas; f) diagnóstico definitivo; g) tratamento efetuado; h) registro diário da evolução clínica
do paciente, bem como a prescrição médica consignando data e hora; i) outros documentos
pertinentes ao atendimento.
V. Definir regras de acesso e manuseio do prontuário, para os diversos fins: assistência, ensino,
pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou representante legal;
VI. Recomendar normas de arquivamento/guarda abrangendo os processos de trabalho e a
estrutura física necessárias;
VII. Definir quais dados, obtidos nos impressos preenchidos pelo corpo docente e assistencial
da unidade, deverão ser utilizados como fonte de dados para geração de informações estatísticas na
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
VIII. Definir quais relatórios estatísticos deverão ser gerados regularmente pelo Serviço de
Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE;
IX. Orientar o SAME como obter os dados e como realizar os cálculos estatísticos a serem
utilizados;
X. Elaborar e implantar normas para a utilização da documentação médica como fonte de
dados para pesquisa científica;
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XI. Examinar e emitir parecer quando da solicitação de inclusão de novos impressos ou
modificação dos já adotados pela da Policlínica Regional - Unidade de Posse;
XII. Definir quais informações deverão conter os arquivos informatizados de pacientes da
Policlínica Regional - Unidade de Posse;
XIII. Informar a obrigatoriedade dos registros com letra legível por todos os profissionais que
atenderam ao paciente, bem como da assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e
respectiva inscrição no conselho de classe;
XIV. Normatizar o preenchimento das contra-referências/resumos de altas hospitalares,
conforme orientação da legislação do SUS e dos Conselhos de classe;
XV. Criar e aprovar normas que regulamentem o fluxo de prontuários da instituição;
Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica, Comissão de Revisão de Prontuários,
Comissão de Ética em Pesquisa e Extensão e Comissão de Educação Permanente na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE, com as quais deverão ser discutidos assuntos de sua competência;
XVII. 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 de Estatística terá composição multiprofissional, contando com onze
membros titulares.
Parágrafo único – A Comissão de Estatística poderá contar com consultores “ad hoc”, pessoas
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos.
Artigo 4º – As indicações para integrar a Comissão de Estatística serão submetidas à aprovação
da diretoria clinica e técnica na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e se processarão da
seguinte forma: I. Um médico representante da Comissão de Ética Médica; II. Um enfermeiro
representante da Divisão de Enfermagem; III. Dois representantes da Unidade de Processamento de
Informação Assistencial, sendo pelo menos um deles auditor; IV. Um representante da Unidade
Multiprofissional; V. Um representante do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; VI. Um
representante do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; VII. Um representante
do Núcleo de Comissões Hospitalares; VIII. Um representante do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística; IX. Um representante da Unidade de Planejamento; X. Um representante da Unidade de
Monitoramento e Avaliação.
Art. 5º – Os membros da Comissão de Estatística terão mandatos de 2(dois) anos, a contar da
publicação de portaria em Boletim de Serviço na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, podendo
ser prorrogado por igual período.
Art. 6º – O presidente, o vice presidente e o secretário da Comissão de Estatistica serão eleitos
pelos seus pares, em concordância com a diretoria tecnica e clínica na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE, para exercerem estas funções por um período de 2(dois) anos, permitindo-se uma
recondução.
Capítulo IV
Atribuições
Art. 7º – Ao presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da comissão
de estatística e, especificamente:

I. Representar a comissão de estatística em suas relações internas e externas;
II. Presidir as reuniões;
III. Suscitar pronunciamento da comissão de estatística quanto às questões relativas à
documentação e informação médica e de dados estatísticos;
IV. Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto
de desempate;
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V. Indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres
necessários à consecução da finalidade da Comissão;
Parágrafo único – Na ausência ou impedimento temporário do presidente da comissão de
estatística, suas funções serão exercidas interinamente pelo vice-presidente, e em caso de
ausência ou impedimento temporário de ambos, será eleito um membro pelos seus pares para
exercer essa função interinamente.
Art. 8º – Aos membros incumbe:
Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo
Presidente;
II. Comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;
III. Requerer votação de matéria em regime de urgência;
IV. Desempenhar atribuições que lhes forem atribuídas pelo Presidente;
V. Apresentar proposições sobre as questões atinentes à Comissão.
Art. 9º – Ao secretário da comissão de estatística incumbe: I. Assistir as reuniões; II.
Preparar e encaminhar o expediente; III. Manter controle dos prazos legais e regimentais
referentes aos processos que devam ser reexaminados nas reuniões da Comissão; Providenciar
o cumprimento das diligências determinadas; V. Lavrar termos de abertura e encerramento dos
livros ou similares de protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricandoos e mantendo-os sob vigilância; VI. Elaborar relatório anual das atividades da Comissão; VII.
Lavrar e assinar as atas de reuniões da Comissão; VIII. Providenciar, por determinação do
Presidente, a convocação das sessões extraordinárias. Parágrafo único – Na ausência do
secretário, no início da reunião, será eleito um membro pelos seus pares para exercer a função
de secretariar a reunião.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO
Art. 10 – A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão de estatística até
o mês de dezembro do exercício anterior.
§ 2º – A comissão de estatística instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples
dos seus membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada sessão antes de cada votação.
§ 3º – As deliberações da comissão de estatística serão consubstanciadas em resoluções
endereçadas à Superintendência e, após aprovação, publicadas no Boletim de Serviço na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o reexame de qualquer
decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou de
outra natureza.
§ 5º – A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na reunião, a
votação poderá ser nominal.
§ 6º As decisões da Comissão serão aprovadas por maioria absoluta dos membros presentes.
Art. 11 – A rotina das reuniões da comissão de estatística será a seguinte: I. Verificação da
presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos trabalhos pelo substituto interino;
Verificação de presença e existência de “quorum”; III. Votação e assinatura de ata da reunião anterior;
IV. Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião; V. Informes da Presidência e do Núcleo de
Comissões Hospitalares, quando for o caso; VI. Apresentação, discussão e votação de matérias
constantes em pauta; VII. Organização da pauta da próxima reunião; VIII. Encerramento da reunião.
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Parágrafo único – Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a comissão de estatística
por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.
Art. 12 – Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar suficientemente esclarecido
quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento da votação.
Parágrafo Único– O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, conforme a
urgência.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13 – A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à eficiência
da comissão de estatística, a equipe de governança na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
proporcionará a infraestrutura necessária.
Art. 14 – A comissão de estatística, observada a legislação vigente, estabelecerá normas
complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art. 15 – Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou
a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar justificativa da sua ausência até o início
da reunião.
Parágrafo único – No caso da saída de qualquer membro da comissão de estatística deverá
haver indicação de novo membro por meio do Núcleo de Comissões Hospitalares na POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art. 16 – A comissão de estatística no desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar
necessário, poderá criar subcomissões para assuntos específicos.
Art. 17 – 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. 18- Os membros não receberão qualquer remuneração por sua participação na comissão
de estatística e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como participação
de atividade institucional.
Art. 19- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de estatística, em conjunto com a
Superintendência na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Art. 20o. O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria Geral e Diretoria
Técnica.
Posse,..... de....... de......
Director Geral
Diretor Técnico

FUNCIONAMENTO
A Comissão reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-estabelecido. O calendário
anual de reuniões ordinárias será aprovado pela comissão de estatística até o mês de dezembro do
exercício anterior.

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
A Comissão de Estatística terá composição multiprofissional, contando com onze membros
titulares.
As indicações para integrar a Comissão de Estatística serão submetidas à aprovação da diretoria
clinica e técnica na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE e se processarão da seguinte forma: I.
Um médico representante da Comissão de Ética Médica; II. Um enfermeiro representante da Divisão
de Enfermagem; III. Dois representantes da Unidade de Processamento de Informação Assistencial,
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sendo pelo menos um deles auditor; IV. Um representante da Unidade Multiprofissional; V. Um
representante do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; VI. Um representante do Setor de Gestão
de Processos e Tecnologia da Informação; VII. Um representante do Núcleo de Comissões
Hospitalares; VIII. Um representante do Serviço de Arquivo Médico e Estatística; IX. Um representante
da Unidade de Planejamento; X. Um representante da Unidade de Monitoramento e Avaliação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
CRONOGRAMA
Ano:
ATIVIDADE

MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

MÊS
6

MÊS
7

MÊS
8

MÊS
9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

Criação da comissão e
aprovação
do
regimento interno
Reunião
de
planejamento anual
Planejamento,
Execução e Avaliação
dos Trabalhos da
Comissão
Reuniões Ordinárias
Elaboração / Revisão
de
Normas
e
Atividades Práticas
Implantar e monitorar
modelos
de
impressos a serem
utilizados
sobre
pacientes
Orientar o correto
preenchimento dos
impressos e definir os
itens que deverão
constar
obrigatoriamente no
prontuário
Implantar
e
Monitorarregras de
acesso e manuseio do
prontuário
Garantir que normas
de
arquivamento/guarda
abrangendo
os
processos de trabalho
e a estrutura física
necessárias estejam
executadas
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Monitorar/Avaliar
qualidade dos dados,
obtidos
nos
impressos
preenchidos
pelo
corpo docente e
assistencial
da
unidade
Implantar
/Acompanhar
relatórios estatísticos
deverão ser gerados
regularmente
pelo
Serviço de Arquivo
Médico e Estatístico
(SAME)
Orientar o SAME
como obter os dados
e como realizar os
cálculos estatísticos a
serem utilizados;
Analisar
Relatorios
estatisticos gerados
Normatizar
o
preenchimento das
contra-referências,
conforme orientação
da legislação do SUS e
dos Conselhos de
classe;
Criar
e
aprovar
normas
que
regulamentem o fluxo
de prontuários da
instituição;
Definir anualmente
metas de melhorias e
suas
estratégias,
sempre buscando a
qualidade
com
atuação de Educação
Permanente.
Manter
estreita
relação
com
a
Comissão de Ética
Médica, Comissão de
Revisão
de
Prontuários,
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Comissão de Ética em
Pesquisa e Extensão e
Comissão
de
Educação
Permanente
Apresentação
de
relatórios
a
alta
direção

5.1.4.13 COMISSÃO DO MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE
Com uma vasta experiência em gestão o INSTITUTO CEM propõe para esse contato de gestão
da Policlínica Regional - Unidade de Posse um sistema que permita em tempo hábil e preciso integrar
quantos procedimentos devem fazer com que os processos, alguns aparentemente básicos, ocorram
dentro dos níveis de qualidade necessários. Compreendendo que a prioridade a ser seguida esta na
vida dos pacientes e nos meios de subsistência dos funcionários que se colocam em risco caso isso
não seja monitorado e corrigido a tempo e a hora.
Pois quando as unidades de saúde querem rastrear sua eficácia operacional, e se certificarem
de que estão trabalhando segundo as normas exigidas, recorrem a indicadores de desempenho
hospitalar, os chamados KPIs hospitalares que nada mais é do que medidas ou métricas que as
organizações podem usar para avaliar concretamente seu desempenho.
Os KPIs são úteis na avaliação de operações e na definição de metas, mas eles devem atender
a um conjunto de critérios para serem verdadeiramente úteis para as organizações. Sem isso, os KPIs
não passam de números em planilhas. No entanto, se bem elaborados, ajudam os tomadores de
decisão a transformar os dados em insights reais. Assim, ao notarem algum desvio, podem promover
a melhoria contínua dos processos.
Portanto, o INSTITUTO CEM se propõe a analisar, 8 indicadores de desempenho hospitalar que
deverão ser considerados para a gestão do contrato na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. os
quais se encontram formalmente dispostos na Minuta do Contrato de Gestão, se dividem em:
indicadores de desempenho, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade e
indicadores econômicos- financeiros, conforme quadro exemplificativo a seguir:
a) INDICADOR DE QUALIDADE/AÇÕES CORRETIVAS
1- Taxa de ocupação
Este, talvez, seja o mais importante dos indicadores de desempenho hospitalar. Ele demonstra
se uma Policlínica está atuando muito abaixo ou acima de sua capacidade. Ou seja, se possui leitos
rotineiramente vazios ou em falta.
A única maneira de manter as coisas funcionando sem problemas é acompanhar a taxa de
ocupação ao longo do tempo. A partir desse KPI, a gestão poderá fazer os ajustes necessários para
simplificar a eficiência uma vez que trata-se da relação percentual entre o número total de pacientes
atendidos por dia e o número de leitos disponíveis na Policlínica Regional - Unidade Posse.
A fórmula da taxa de ocupação é:
(número de pacientes por dia / número de leitos por dia) x 100
2- Duração Média da Estadia
O INSTITUTO CEM detalhará os dados levantados na unidade POLICLÍNICA para rastrear quanto
tempo os pacientes ficam após certos procedimentos ou em certos departamentos.
Se as estadias forem demoradas, a gestão deverá investigar possíveis causas (supervisão
administrativa, infecções, etc.).
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Se a métrica revelar estadias curtas, a gestão irá garantir que os pacientes não estejam sendo
prematuramente liberados.
Seu cálculo será estipulado segundo o total de pacientes atendidos dividido pelo número de
pacientes que saíram nesse mesmo período de tempo.
A fórmula da duração média de estadia é:
(pacientes-dias em determinado período / saídas nesse mesmo período) x 100
3- Taxas de Infecção
Também conhecido como infecção associada a cuidados de saúde, este KPI mostra quantas
vezes os pacientes recebem certas infecções durante o tratamento médico.
Um número menor demonstra o compromisso da gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE em seguir as diretrizes de segurança e saneamento.
E KPI É medido pelo número de pacientes infectados dividido pelo total de pacientes atendidos
durante um certo período.
A fórmula da taxa de infecção é:
(pacientes infectados em determinado período / total de paciente atendidos mesmo
período) x 100
4- Taxa de Readmissão
Readmissão hospitalar é definida como a admissão hospitalar de um paciente em um mesma
Policlínica, após sua alta.
Isso significa que de alguma forma a alta pode ter sido dada de maneira equivocada. Altas taxas
de readmissão significam que o serviço prestado não está sendo satisfatório.
São também dispendiosos, pois são situações que deveriam ter sido resolvidas anteriormente.
Dentre os indicadores de desempenho hospitalar, tem sido mais proeminente do que nunca.
É calculado pela divisão do número de readmissões dividido pelo total de pacientes atendidos
em um certo período.
A fórmula da taxa de readmissão é:
(número de readmissões em determinado período / total de paciente atendido nesse mesmo
período) x 100
5. Tempo de espera do paciente
Quanto tempo o paciente fica sentado na sala de espera do pronto-socorro antes de receber
atendimento médico?
Tempos de espera mais longos significam menores índices de satisfação do paciente e maior
risco à sua saúde.
A gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE medirá o tempo de espera da cada
paciente e dividir-se-a pelo número de atendimentos no período para se chegar a esse índice.
6. Margem Operacional
O INSTITUTO CEM acha importante acompanhar a operação da unidade POLICLÍNICA sob sua
gestão e, assim, avaliar a receita versus os gastos para estabelecer se a Policlínica Regional - Unidade
Posse é sustentável em longo prazo deve fazer parte de seus KPIs de gestão
A fórmula da margem operacional é:
Lucro Operacional / Receita Líquida
7. Satisfação do paciente
O INSTITUTO CEM acredita que um baixo índice de satisfação do paciente é uma enorme
bandeira vermelha para a gestão da unidade POLICLÍNICA. Sendo assim um convite a mudanças sérias
no pessoal, investir em treinamento e melhorar as instalações e equipamentos.
Não apenas uma pontuação baixa na satisfação do paciente indica que a unidade POLICLÍNICA
está desagradando os pacientes atuais, mas também sugere que eles estão perdendo os futuros.
Uma maneira de calcular o índice de satisfação de clientes, e que também pode ser usado para
pacientes, é por meio da pesquisa de satisfação do paciente e familiares atendidos na Policlínica
Regional - Unidade Posse Ela é feita com uma única pergunta, deste tipo:
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‘Em uma escala de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar nossa Policlínica para parentes
e amigos?’
Notas 9 e 10 classificam os promotores de sua marca; notas 7 e 8, pacientes indiferentes à sua
marca e notas iguais ou inferiores a 6 são dadas por detratores de sua marca de gestão.
A construção destes números será feita pela unidade de Estatística com divulgação interna.
Reuniões periódicas serão realizadas para avaliar o panorama de cada serviço, com foco na
promoção da melhoria contínua, atendendo aos parâmetros propostos pela SMS, conforme tabela a
seguir:
QUADRO DE PARÂMETROS DE INDICADORES
Média de Permanência d e Internação
8 dias
Taxa de Infecção Hospitalar
<= 6%
Taxa de Mortalidade Global
<= 8,5%
Taxa de Ocupação Hospitalar
80%
Tempo de Entrega do Exame
12 horas
Índice de Satisfação do Paciente
>= 80%
Indicadores de qualidade
respostas às pesquisas de satisfação efetuadas no mês anterior (ativas e passivas);
Relatório detalhado da pesquisa de satisfação do mês anterior;
Relatório das ações e resultados em relação aos relatórios anteriores ao do mês
anterior;
Relatório de Indicadores dentro da meta (painel de controle);
Índice geral de satisfação dos usuários;
Índice de satisfação dos usuários (setorial).
Relatório mensal sobre principais eventos, resultados, demandas, sugestões,
informações gerais do ensino em serviço
% de alunos estagiários
Um serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de
forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do usuário. A qualidade é
atingida quando estão satisfeitos determinados requisitos básicos da qualidade: qualidade
intrínseca; custo compatível e entrega em tempo hábil, entre outros (FALCONI, 1992).
Os requisitos da qualidade também são denominados como dimensões e possuem os
seguintes significados:
QUALIDADE INTRÍNSECA: Refere-se às características específicas do produto (bens ou serviços)
capazes de promover a satisfação do cliente, incluindo a ausência de problemas, a presença
de características que encantem o consumidor, qualidade das pessoas que trabalham na
empresa, qualidade de treinamento dessas pessoas, entre outras. Na gestão da saúde, refere-se
à qualidade da prestação do serviço à comunidade, gerando sua breve recuperação ou a
manutenção de sua saúde. Além disso, a humanização do atendimento e o “bem servir” também
estão associados.
CUSTO COMPATÍVEL: Relaciona-se ao custo operacional da prestação do serviço,
envolvendo os custos de utilidades, insumos, pessoal (contratação, recrutamento e treinamento),
logística e administração. O custo deve ser o menor possível para que clientes e acionistas
sintam-se satisfeitos. No caso da administração pública, este indicador possui um peso ainda mais
significante, uma vez que representa o investimento do dinheiro público em prol da comunidade.
Quanto melhor for a gestão dos custos, maior parcela da população poderá ser atendida.
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ENTREGA EM TEMPO HÁBIL: Diz respeito à entrega dos produtos e serviços, que deve ser feita
na data, local e quantidade corretos. Nas unidades hospitalares está associado ao tempo de espera
para atendimento, recebimento de exames, marcação de consultas etc.
A produtividade pode ser demonstrada da seguinte maneira, segundo o autor: P = Q/C
P = produtividade,
Q = qualidade
C = custos.
Essa produtividade pode ser melhorada com o aperfeiçoamento de três componentes
básicos que são: o hardware (equipamentos e materiais), o software (procedimentos ou “maneira
de fazer as coisas”) e o humanware (ser Humano).
É importante, nesse ponto, ressaltar que ninguém implanta a qualidade e sim a Gestão, ou
seja, as ações para atingir os resultados. Portanto os indicadores de desempenho que o INSTITUTO
CEM utilizará são compostos por indicadores que contemplam 3 aspectos essenciais para uma
gestão eficaz no atendimento aos usuários na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE: Indicadores
referentes à Resolubilidade no Atendimento dos Usuários; Indicadores referentes à Satisfação dos
Usuários; Indicadores referentes à gestão dos custos.
O diferencial do INSTITUTO CEM em relação a outros modelos de gestão decorre do fato de
que a ênfase é para o tripé Resolubilidade, Satisfação dos Usuários e Custos.Buscamos
otimizar o processo da gestão n a P O L I C L Í N I C A R E G I O N A L - U N I D A D E P O S S E focando
nos indicadores de desempenho desses três grupos de indicadores. Obviamente, muitos outros
indicadores têm a sua importância dentro do contexto de gestão na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE, como por exemplo “ turn over” de colaboradores etc. No entanto, entendemos
que determinados aspectos devem ser priorizados na gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE, como explicado acima.
O modelo gestão de pessoas prioriza a meritocracia, a educação continuada como meio
para o desenvolvimento humano e profissional, o foco no cliente/usuário e o estímulo à
participação dos colaboradores na melhoria dos processos.
b) INDICADOR DE PRODUTIVIDADE/AÇÕES CORRETIVAS
Os indicadores de gestão da produtividade são mensais podem ser consolidados por
períodos tais como: trimestres, semestres e anual para oferecer uma visão da evolução das
atividades. São divididos em:
Indicadores de Recursos Humanos
Pessoas por área
Pessoas por leito por área
Ìndice de treinamento de pessoal administrativo (Homens Hora Treinamento HHT);
Indice de treinamento de pessoal assistencial (HHT)
Ìndice de absenteísmo por área (%);
% acidentes do trabalho por área
% desvio em relação ao orçado (R$) por área/departamento da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE
Acidentes com afastamento por área
Turn over por área (%)
Indicadores da operação na unidade POLICLÍNICA
Censo hospitalar: pacientes internados por setor (diário)
Censo hospitalar : SADT ( diário)
Admissões/altas/consultas no PA (por especialidade), eletivas e retorno (diário);
Controle de medicamentos controlados (consumo) (diário);
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Protocolos clínicos implantados (mensal);
Dispensação de medicamentos (prazo médio em minutos entre recepção da solicitação
e dispensação);
Comissão de Revisão de Prontuário (ações);
Comissão de Verificação de Óbito (ações);
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ações);
Comissão de Farmácia e Terapêutica (ações);
Equipe multidisciplinar de Terapia Nutricional (ações);
Prazo médio de internação por especialidade/setor de internação
Cirurgias suspensas e motivo (diário);
Cirurgias realizadas e especialidade (diário);
Altas após 12 horas (diário);
Atrasos de inicio de cirurgia superior a 1,5 hora (diário);
Consultas/hora;
Prazo médio de entrega de exames (por tipo de exame: laboratorial e imagem);
Quantidade média de exames por setor de internação;
Quantidade de quedas de usuários (mensal e anual);
Quantidade de ocorrência de flebite (mensal e anual);
Quantidade de injúrias por cateter, sonda e cânula (mensal e anual);
Quantidade de úlceras de pressão (mensal e anual)
Quantidade de infecção em sitio cirúrgico (mensal e anual);
Quantidade de acidentes perfuro cortantes (mensal e anual);
Quantidade de prescrições avaliadas pelo farmacêutico (mensal e anual);
Quantidade de R$ de aquisições avulsas de materiais e medicamentos (com justificativa);
Quantidade de consultas de psicologia/fisioterapia e serviço social;
% de conformidade de calibração de equipamentos (engenharia clínica);
horas centro cirúrgico indisponíveis pela manutenção;
dias/leito por setor indisponíveis pela manutenção
tempo médio de limpeza concorrente nos leitos de internação
tempo médio de limpeza no centro cirúrgico: cirurgias limpas e sujas
quantidade e valor dos ajustes decorrentes da auditoria médica interna.
Prazo médio de permanência por tipo de paciente: clínico/cirúrgico/setor de internação
/especialidade/equipe médica;
Taxa de ocupação de leitos por setor de internação;
Giro (pacientes/dia) de leitos por setor de internação;
Utilização do centro cirúrgico por dia da semana/# horas/especialidade/equipe cirúrgica.
Pacientes em
espera para
procedimentos cirúrgicos/SADT/consulta
especializada (diário);
dias de espera para procedimento cirúrgico/SADT/consulta especializada (diário);
minutos de espera para atendimento de consultas no PA.
Taxa de mortalidade geral;
Taxa de mortalidade por setor de internação;
Taxa de mortalidade por especialidade médica
Taxa de infecção hospitalar geral;
Taxa de infecção hospitalar por setor de internação;
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Taxa de infecção hospitalar por especialidade médica
Taxa de infecção hospitalar por cateter venoso;
Taxa de infecção hospitalar por cateter umbilical
Taxa de infecção hospitalar por cateter vesical;
Taxa de infecção hospitalar por ventilação mecânica
Taxa de reinternação para pacientes da clínica cirúrgica;
Taxa de atendimento a pacientes referenciados.
Quadro geral de certidões/alvarás/autorizações na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE com previsão de vencimento e prazo de obtenção;
Acompanhamento de processos trabalhistas e risco de penalização
Acompanhamento de bloqueios/resgates judiciais;
c) INDICADOR ECONÔMICO-FINANCEIROS/AÇÕES CORRETIVAS
Os indicadores economicos e financeiros são mensais podem ser consolidados por períodos
tais como: trimestres, semestres e anual para oferecer uma visão da evolução das atividades. São
divididos em:
Indicadores econômicos/financeiros
Custo de pessoal por leito/setor de internação;
Custo por tipo de cirurgia/especialidade/equipe cirúrgica
Custo por exame de SADT;
Giro do estoque, por tipo de item/grupos
Custo de carregamento de materiais/medicamentos em estoque
Análise do prazo médio de pagamento de fornecedores com sugestões de estratégias
de negociação para ampliação;
Relatório de falta de materiais/medicamentos (diário);
Contratos de manutenção com acompanhamento em dia;
Desvio em relação ao orçado (R$) por área/departamento da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE;
Desvio em relação ao orçado (R$) por tipo de despesa;
R$ multas pagas por atraso de pagamentos a fornecedores/impostos/taxas;
Repasses da SMS pendentes (R$);
Saldo bancário (diário);
Fluxo de Caixa (previsão de recebimentos e pagamentos de 30 dias futuros, por tipo de
despesa/área da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE (diário);
Revisão do Orçamento (trimestral);
Análise das Despesas Operacionais;
Análise dos Investimentos realizados;
Resultado Financeiro;
Títulos protestados (diário);
Índice e Relatório de glosas (R$) com motivos;
Índice de prontuários entregues fora do prazo para o faturamento;
Índice de informações entregues fora do prazo para a SMS;
Valor e dos ajustes de estoques para mais e para menos, por família de material e
curva ABC dentro das famílias.
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O INSTITUTO CEM vê na gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE com a escolha
dos indicadores acima da mesma forma que no cotidiano das pessoas as medições estão presentes
(velocidade dos veículos, pressão arterial, peso das mercadorias), as métricas também estão
presentes na vida das empresas e são importantes para a saúde das mesmas. Portanto a escolha e o
uso de indicadores de desempenho têm se revelado um assunto bastante desafiador na quase
totalidade das empresas e assim o INSTITUTO CEM propõe indicadores para medir a eficiência e a
eficácia de sua gestão.
O cálculo dos indicadores será facilitado pela informática. Com uso de modernos sistemas á ser
implantados, para facilitar a obtenção de indicadores prontos ou dos elementos necessários para o
cálculo dos mesmos que estarão disponíveis ou são de fácil obtenção.
A gestão da unidade POLICLÍNICA pelo INSTITUTO CEM definira as metas à partir de :
percentual de melhoria em relação ao resultado histórico;
comparação com desempenho de outras Unidades sob sua gestão;
comparação com a concorrência (quando disponível); comparação com benchmarks.
Vale lembrar que Metas impossíveis ou muito fáceis de alcançar não estimulam as pessoas. Daí
a grande preocupação do INSTITUTO CEM de acertar na definição das mesmas.
Sempre que o resultado não for bom em qualquer uma das comparações citadas, o Instituto
CEM irá tomar alguma providência (exemplos, alocar recursos, redefinir responsabilidades e ações,
dentre outros) ou deverá ter uma justificativa muito consistente para aguardar mais um ou mais
pontos para análise e possíveis ações e, isto será documentado.
Quando a meta for atingida, será redefinida a mesma, com desafios maiores, mas levando-se
em consideração limitações econômicas, técnicas, etc.
O importante é que o INSTITUTO CEM tem em mente que toda vez que for definida ou revisada
uma meta (alvo) irá definir o plano (ações, prazos, responsáveis, recursos) para atingi-la.

5.1.4.14 COMITÊ TRANSFUSIONAL
A transfusão de hemocomponentes ainda é uma terapia que envolve riscos, sendo assim,
sua utilização pressupõe a existência de um Serviço de Hemoterapia (SH) de qualidade,
responsável, que tenha conhecimento dos hemocomponentes que utiliza, bem como um perfeito
entrosamento com os profissionais requisitantes e com os demais setores da Policlínica Regional
- Unidade Posse.
A indicação da transfusão, a preparação do hemocomponente a ser usado, bem como sua
administração, implicam em procedimentos de grande responsabilidade, daí a importância da
existência de um Comitê Transfusional, Multidisciplinar - CTM, para orientar e integrar estas
atividades, visando a maior segurança para os pacientes, para o Serviço de Hemoterapia e para
os Hospitais/ Agências Transfusionais.
CONCEITO, LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES
Conceito
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Comitê Transfusional: trata-se de um conjunto de profissionais de diferentes
especialidades que se reúnem periodicamente para definir e avaliar a prática transfusional na
Policlínica .
Deverá definir e rever a prática transfusional, e emitir recomendações e relatórios às
instancias apropriadas. Suas atividades podem incluir a revisão periódica das reações adversas
transfusionais, dos dados estatísticos sobre o uso e desprezo do sangue e componentes,
avaliação das acreditações do serviço, de seus controles de qualidade interno e externo,
adequação das instalações, pessoal e equipamentos, definição de escala de reserva mínima de
produtos para cirurgias e auditoria e definição de critérios do uso de hemocomponentes.
Legislação
De acordo com o Regulamento Técnico para Procedimentos de Hemoterapia, Portaria nº
158, de 04 de fevereiro de 2016 – Ministério da Saúde Art. 12: Toda instituição de assistência à
saúde que realiza transfusão de sangue e componentes sanguíneos comporá ou fará parte de um
Comitê Transfusional.
§ 1º É competência do Comitê Transfusional o monitoramento da prática hemoterápica na
instituição de assistência à saúde visando o uso racional do sangue, a atividade educacional
continuada em hemoterapia, a hemovigilancia e a elaboração de protocolos de atendimento da
rotina hemoterápica.
§ 2º Os serviços de hemoterapia e as instituições de assistência à saúde que possuam
Agências Transfusionais constituirão seus próprios Comitês Transfusionais.
§ 3º A constituição do Comitê Transfusional será compatível e adequar-se-á às
necessidades e complexidades de cada serviço de hemoterapia.
§ 4º As instituições de assistência à saúde que não possuam Agência Transfusional
participarão das atividades do Comitê Transfusional do serviço de hemoterapia que as assiste ou
constituirão Comitê Transfusional próprio.
Art. 13. O serviço de hemoterapia colaborará com as atividades dos Comitês Transfusionais
das instituições de assistência à saúde para as quais forneça componentes sanguíneos para
atividade transfusional, de elaboração e implementação de protocolos para controlar as
indicações, o uso e o descarte dos componentes sanguíneos, quando solicitado.
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De acordo com Resolução (RDC) n° 34, de 11 de junho de 2014 Seção XII: Todo evento
adverso do ciclo do sangue, da doação à transfusão, deve ser investigado, registrado e ter ações
corretivas e preventivas executadas pelo serviço onde ocorreu.
§ 2º Os registros dos eventos adversos e das ações corretivas e preventivas executadas
devem ser realizadas de acordo com as legislações de Vigipos vigente ou diretrizes específicas do
sistema nacional de hemovigilância.
§ 3º A notificação do evento adverso, quando necessária, deve ser feita, pelo serviço onde
houve a ocorrência, ao sistema nacional de vigilância sanitária, de acordo com as
legislações de Vigipos vigente ou diretrizes específicas do Sistema Nacional de
Hemovigilância.
Art. 147. Todo serviço de saúde que realize transfusão deve ter procedimentos escritos
para detecção, tratamento, prevenção e notificação dos eventos adversos à transfusão, cabendo
ao serviço de hemoterapia fornecedor de hemocomponentes a elaboração e orientação de tais
procedimentos.
§ 1º O serviço de saúde onde ocorreu a transfusão é o responsável pela investigação e
notificação do evento adverso ocorrido em suas dependências.
§ 2º No caso em que haja necessidade de interveniência do serviço de hemoterapia
produtor ou fornecedor do hemocomponente, este serviço de hemoterapia deverá se articular
com o serviço de saúde que realizou a transfusão, com vistas às medidas cabíveis e conclusão do
ciclo investigativo.
Art. 148. Para os serviços de saúde que não possuam agência transfusional, as atividades
de capacitação e de hemovigilância deverão ser realizadas pelo serviço de hemoterapia
fornecedor dos hemocomponentes ou conforme definido em contrato, convênio ou termo de
compromisso formal estabelecido.
Estrutura e Funcionamento
Os membros do Comitê Transfusional e da Comissão de Hemovigilância devem escolher,
na sua primeira reunião, um presidente e um secretário. O presidente tem atribuição de assinar
documentos e relatórios pelo Comitê, de convocar as reuniões e de resolver os casos omissos.
Em caso de empate em votação para decidir determinadas questões, é do presidente o voto de
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desempate. Ao Secretário do Comitê cabe a confecção das atas das reuniões do Comitê. As
reuniões Ordinárias serão realizadas a cada três meses.
Reuniões Extraordinárias podem ser convocadas pelo presidente ou pela Diretoria Técnica
ou Direção Geral. Para realização das reuniões será necessário a presença de no mínimo 5 dos
membros constituídos.
Em caso de falta às reuniões do Comitê, os membros devem justificá-la. Após duas faltas
não justificadas ou não validadas, o profissional poderá ser destituído do Comitê e substituído
por outro indicado pela Direção. O Comitê deve manter arquivada ata de todas as reuniões. É
recomendável que a Direção Técnica receba cópia da ata. O Comitê poderá realizar avaliação das
transfusões realizadas no serviço operacionalizado na Policlínica .
Atribuições

✓

Estabelecer Diretrizes para a administração de cada

hemocomponente, valendo-se da literatura médica como referência;
✓

Realizar auditorias regulares sobre as indicações de transfusão

de hemocomponentes e derivados na instituição e nos Hospitais conveniados;
✓

Sistematizar informações no serviço de hemoterapia buscando

a pré-avaliação das transfusões indicadas;
✓

Analisar discordância sobre indicação de hemocomponentes ou

derivados entre o médico-assistente e o médico dos Serviços de Hemoterapia
conforme Protocolo Assistencial de Transfusão de Hemocomponentes;
✓

Analisar eventuais problemas de reações transfusionais graves

e anômalas ou inexplicáveis;
✓

Discutir problemas relacionados à transfusão, por solicitação de

Diretoria Técnica;
✓

Solicitar o comparecimento de pessoas à reunião do Comitê

para prestar informações acerca de fatos relacionados à transfusão;
✓

Avaliar as notificações de reações transfusionais, bem como

realizar a notificação das mesmas através da Hemovigilância;
✓

Realizar auditórias conforme agendamento prévio ou

solicitação pelos órgãos competentes ou instituições;
✓

Disponibilizar Manual de Indicações Transfusionais e Reações
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Transfusionais a fim de padronizar os procedimentos;
✓
solicitarem;

Auxiliar os Serviços tecnicamente, quando os mesmos

✓

Organizar periodicamente encontros de capacitações de todos

os serviços conveniados;
✓
inexplicáveis;

Analisar eventuais reações transfusionais graves, anômalas ou

✓

Avaliar as notificações de reações transfusionais, realizadas

através da Hemovigilância (NOTIVISA);
Abaixo demonstramos a proposta do regimento interno para o comitê transfusional da
Policlínica Regional - Unidade Posse

Composição Básica e Regimento Interno

2.2.1.8.6

REGIMENTO INTERNO
REGIMENTO INTERNO COMITÊ TRANSFUSIONAL POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE
CAPITULO I
CATEGORIA E FINALIDADES:
Art. 1° - O Comitê Transfusional da Policlínica Regional - Unidade Posse é de natureza
técnico científica permanente, com funções educativas. Tem por finalidade o desenvolvimento,
aprimoramento e monitoramento das práticas hemoterápicas na Policlínica .
Art. 2° – Atender à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n 34 de 11
de junho de 2014, que dispõe: Art. 145. Todos os serviços de saúde que realizem procedimentos
transfusionais e possuam serviço de hemoterapia devem constituir comitê transfusional do qual
faça parte um representante do serviço de hemoterapia.
CAPITULO II
Seção I: Composição do Colegiado:
Art. 3° - O Comitê terá composição multidisciplinar e multiprofissional.

I.
deverão ser indicados representantes dos principais
departamentos e serviços;
II.

as indicações deverão recair em profissionais com experiência e

participação em atividades ligadas à administração de sangue e hemocomponentes.
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Art. 4° - O Coordenador Clinico escolherá os membros do Comitê Transfusional e
promoverá as designações do Presidente e Vice-Presidente.
Art. 5° – O Coordenador Clínico poderá a qualquer tempo e por motivo justificado
promover a substituição dos integrantes do Comitê.
Art. 6° – As funções dos membros do Comitê não serão remuneradas.
Art. 7º – O Comitê poderá convidar pessoas ou entidades que possam colaborar com o
desenvolvimento de suas funções, sempre que julgar necessário.
Art. 8° – Será dispensado o componente que sem motivo justificado deixar de comparecer
a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas.
Art. 9° – Afim de assegurar o suporte técnico e operacional indispensável à eficiência do
Comitê, a Diretoria Técnica, por meio do serviço de apoio administrativo, proporcionará a infraestrutura necessária.
Seção II: Funcionamento:
Art. 10 – O Comitê reunir-se-á ordinariamente 01 (uma) vez por mês e extraordinariamente
quando convocado pelo Coordenador Clínico, Presidente ou a requerimento da maioria de seus
membros.

O Comitê instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria

I.

simples dos seus membros, devendo ser verificado o “quorum” em cada sessão;
II.

O Presidente terá voto de qualidade;

III.

As deliberações do Comitê tomadas “Ad Referendum” deverão ser

encaminhadas ao plenário do Comitê para deliberação desta, na primeira sessão
seguinte;
IV.

As deliberações do Comitê serão consubstanciadas em cartas

endereçadas à Diretoria Clínica.
Art. 11 – É facultativo ao Presidente o aos membros do Comitê solicitar o reexame de
qualquer decisão deliberada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação
técnica ou de outra natureza.
Art. 12 – A votação será nominal.
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Art. 13 – O Comitê, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares
relativa ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art. 14 – Os expedientes serão sujeitos à análise do Comitê que poderão ser encaminhados
pela Diretoria Técnica. Parágrafo único: Os expedientes serão registrados e classificados por
ordem cronológica e distribuídos aos membros pelo Secretário, por indicação do Presidente ou
por membro designado.
Art. 15 – A sequência das reuniões do Comitê será a seguinte:

A verificação da presença do Presidente, em caso de sua

I.

ausência, abertura dos trabalhos pelo Vice-Presidente;
II.

Verificação da presença e existência de quorum;

III.

Votação e assinatura da ata da reunião anterior;

IV.

Leitura e despacho do expediente;

V.
pareceres;

Ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e votação dos

VI.

Organização da pauta da próxima reunião;

VII.

Distribuição de expedientes aos relatores;
Comunicação breve e franqueamento da palavra.

VIII.

Parágrafo Único: Qualquer membro poderá requerer ao Presidente, a qualquer tempo,
que solicite o encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a outras pessoas ou
instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para estudo, pesquisa ou
informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem como solicitar
o comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos.
Art. 16 – Após a leitura do parecer, o Presidente deve submetê-lo a discussão, dando a
palavra aos membros que a solicitarem.

I.

O 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;
II.
ordinária;

O prazo de vistas será até a realização da próxima reunião

III.

Após adentrada na pauta, a matéria deverá ser obrigatoriamente
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votada no prazo máximo de até 02 (duas) reuniões.
Art. 17 – Após o encerramento das discussões, o assunto será aberto a discussões.
Art. 18 – A data de realização das reuniões será estabelecida em cronograma e sua
realização e duração serão as julgadas necessárias, podendo ser interrompidas em data e hora
estabelecidas pelos presentes.
Art. 19 – A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria e o
Secretário lavrará uma Ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, deliberações e
resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes.
CAPITULO III
Competências e Atribuições:
Seção I Competência do Comitê Transfusional:
Art. 20 – Compete ao Comitê:
I. Elaborar normas, analisar e emitir pareceres, realizar avaliações e auditorias, promover
ações educativas e de divulgação sobre questões relativas ao processo
487
de hemotransfusão;

II.

Elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação para

aumentar a segurança transfusional, dentro da área de abrangência estabelecida pela
Secretaria Estadual de Saúde em consonância às disposições legais e às orientações
normativas emanadas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde;
III.

Zelar pelo cumprimento das normas regionais, nacionais e

internacionais relativas aos assuntos de sua competência;
IV.

Monitorar as reações transfusionais;

V.

Promover educação continuada na área transfusional para

profissionais de saúde integrantes da equipe assistencial;
VI.

Revisar periodicamente a legislação relacionada à política

transfusional e sua aplicação na legislação;
VII.

Estabelecer critérios transfusionais em conhecimento científico

adequado ao atendimento dos pacientes na instituição;
VIII.

Desenvolver mecanismos para avaliação das requisições
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transfusionais.
Seção II Atribuições
Art. 21 – Ao Presidente caberá dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê,
especificamente:

I.

Representar o Comitê em suas relações internas e externas;

II.

Instalar o Comitê e presidir 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.
expedientes;

Indicar entre os membros do Comitê os relatores dos

VI.

Indicar membros para realização de estudos, levantamento e

emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
VII.
impedimentos.

Cabe ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus

Art. 22 – Aos membros do Comitê, caberá:

I.

estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes

forem atribuídas pelo Presidente;
II.

comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo

votos ou pareceres e manifestando-se a respeito das matérias em discussão;
III.

requerer votação de matéria em regime de urgência;

IV.

apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Comitê.
Art. 23 – Ao Secretário do Comitê caberá:

I.

assistir as reuniões;

II.

encaminhar e preparar o expediente do Comitê;

III.

manter o controle dos prazos legais e regimentais referentes aos

processos que devam ser examinados nas reuniões do Comitê;
IV.

providenciar por determinação do Presidente, a convocação das

reuniões ordinárias e extraordinárias;
V.

distribuir aos membros do Comitê as pautas das reuniões;
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lavrar e assinar as Atas das reuniões do Comitê.

VI.
CAPÍTULO IV

Disposições finais:
Art. 24 – O mandato dos membros do Comitê se extinguirá se houver motivo que justifique
a cessação.
Art. 25 – O presente regimento interno poderá ser alterado mediante proposta do Comitê,
por meio da maioria absoluta de seus membros submetidos ao Coordenador Clínico para
aprovação.
Art. 26 – O presente regimento interno estará em vigor na data de sua aprovação pelo
Coordenador Clínico, revogadas as disposições em contrário.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
2019
ATIVIDADE

06

07

08

09 10

2020
11

12

01

02

1 Reuniões de Planejamento
2 Elaboração de Relatórios
3 Reuniões ordinárias
Acompanhamento

das

4 notificações de eventos adversos
relacionados à

5

6

transfusão sanguínea
Monitorar a emissão de Pareceres
técnicos
Promover ações educativas com
os profissionais de saúde da
instituição

5.1.4.15 COMISSÃO DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE
DA FINALIDADE
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A proposta do Programa de Residência em Saúde na Policlínica , visa integrar-se ao
movimento promovido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação,
com vistas à formação de profissionais para atender aos princípios do SUS, em especial ao
princípio da Integralidade da Atenção à Saúde. Atende à Lei nº 11.129, que dispõe sobre a
Residência Multiprofissional em Saúde e à Portaria nº 1077 de 12 de novembro de 2009.
Sob este enfoque, a Policlínica Regional - Unidade Posse desenvolverá projetos para a
formação dos diferentes profissionais de Saúde, articulando o Ensino de Graduação e PósGraduação aos Serviços de Saúde integrados ao SUS.
A comissão de residência em saúde terá a proposta a qual se insere-se em uma cooperação
entre o Instituto CEM e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
A implantação efetiva desta comissão dará continuidade à integração ensino-serviço na
atenção hospitalar integrado à rede de serviços de Saúde do Estado de Goiás.
COMPOSIÇÃO BÁSICA E REGIMENTO INTERNO

REGIMENTO INTERNO
Art. 1º - A Policlínica Regional - Unidade Posse, por meio da Coordenação de Ensino e
Pesquisa, manterão as Residências em Saúde, multiprofissionais, para profissionais de saúde
graduados, com fins de formação e aperfeiçoamento no e para o trabalho em saúde, nas
diferentes áreas de concentração dos programas, e, no âmbito institucional, regidas pelas normas
estabelecidas nesta Resolução e nas resoluções vigentes relativas a sua organização e
funcionamento.
Art. 2º - O Programa de Residência em Saúde constitui-se na modalidade de ensino de pósgraduação lato sensu, destinado às profissões da saúde, excetuada a médica, caracterizado por
ensino em serviço.
§1º - As Residências em Saúde serão orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde - SUS e desenvolvidas com a participação de representantes da Policlínica
Regional - Unidade Posse.
§2º A Residência em Saúde poderá ser constituída pela articulação entre as seguintes
profissões da área da saúde: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, atendendo à legislação vigente, além de poder
incorporar mudanças nas categorias a partir de alterações nas normativas nacionais;
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§3º A Residência em Saúde constitui programa de integração ensino-serviço-comunidade,
operacionalizados por meio de parcerias com gestões/as, trabalhadores/as e usuários/as, na
perspectiva de favorecer a inserção qualificada de profissionais de saúde no mercado de
trabalho, preferencialmente recém-formados, especialmente em áreas prioritárias do
Sistema Único de Saúde - SUS;
Art. 3º - As Residências em Saúde são credenciadas pela CNRMS e objetivam o
aperfeiçoamento progressivo da atuação profissional e da capacidade de produção de
conhecimento científico dos/as residentes e a melhoria da atenção à saúde da comunidade nas
áreas profissionalizantes.
Art. 4º - As Residências em Saúde devem ter Projeto Político Pedagógico (PPP) aprovado
pela COREMU, para aprovação, devendo obedecer ao que consta na legislação.
§1º O programa de Residência em Saúde é orientado pelo desenvolvimento do núcleo
específico dos saberes e práticas inerentes a cada profissão, em determinado campo de
conhecimento;
§2º O programa de Residência em Saúde se configura a partir do desenvolvimento de
prática interprofissional e inter/transdisciplinar em determinado campo de conhecimento,
integrando os núcleos de saberes e práticas de diferentes profissões, devendo, para isto,
considerar que:

I.

Para ser caracterizado como Residência em Saúde, o programa deverá

ser constituído por, no mínimo, 03 (três) profissões da saúde;
II.

Quando o programa se constituir por mais de uma área de

concentração, cada área deverá também contemplar, no mínimo, três profissões da
saúde;
III.

As atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um Programa de

Residência em Saúde devem ser organizadas por:
a)

Um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as

profissões envolvidas, como base para a consolidação do processo de formação em
equipe de composição multiprofissional e prática inter/transdisciplinar;
b)

Um ou mais eixos integradores para a (s) área (s) de concentração

constituinte (s) do programa;
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Eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão,

c)

de forma a preservar a identidade profissional.
492
§3º deve ser norteado por práticas e estratégias pedagógicas inovadoras, que extrapolem
a clássica perspectiva de “transmissão de saberes”, capazes de recorrer a e promover cenários
de aprendizagem configurados em itinerário de linhas de cuidado, assumindo métodos e
dispositivos de gestão da clínica ampliada e experimentando uma formação que tem como
horizonte a construção de uma atenção integral, por meio de trabalho interprofissional e
colaborativo, com envolvimento dos/as usuários das.
§4º deve prever metodologias de integração de saberes e práticas que permitam construir
competências compartilhadas, tendo em vista a necessidade de mudanças nos processos de
formação, de atenção e de gestão na saúde.
§5º tem requisitos mínimos a serem cumpridos a cada ano, definidos em legislação
específica, proposto pelas coordenações dos programas e homologados no âmbito da COREMU.
Art. 5º - A estrutura e funções envolvidas na implementação do Programas de Residência
em

Saúde

serão

constituídas

pela

coordenação

da

Comissão

de

Residência

Multiprofissional/COREMU.
Art. 6º - Os Programas de Residências em Saúde são de responsabilidade da Policlínica
Regional - Unidade Posse.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA
Art. 07º - Residência em Saúde terá um(a) coordenador(a), eleito, com mandato de 2 anos,
tempo igual ao ciclo de formação do programa.
§ 1º A função da coordenação do Programa de Residência em Saúde deverá ser exercida
por profissional com titulação mínima de mestre e com experiência profissional de, no mínimo,
03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em saúde.
§ 2ºCompete ao(à) coordenador(a) da Residência:

I.

Fazer cumprir as deliberações da COREMU e implementar as ações

legais, normativas e administrativas referentes ao programa sob sua supervisão;
II.

Representar a residência sempre que houver necessidade;
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III.

Garantir a implementação de ações, convocar e presidir as reuniões;

IV.

coordenar o processo de autoavaliação do programa, submeter à

COREMU o plano de atividades;
Coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das

V.

alterações do projeto pedagógico junto à COREMU;
VI.
médica;

Promover a articulação da residência em saúde, incluindo a residência

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art.8º - É competência da comissão:

Definir o calendário anual das reuniões ordinárias;

I.

II.
deliberar ações que deverão ser aprovadas pela metade mais um dos
seus membros;
III.

transcrever e disponibilizar em ata a pauta das reuniões;

IV.

coordenar, organizar, articular, supervisionar, avaliar e acompanhar o

programa de residência da Policlínica Regional - Unidade Posse
V.

acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes;

VI.
candidatos;

definir diretrizes, elaborar editais e acompanhar o processo seletivo de

VII.

ser responsável por toda comunicação entre e tramitação de processos

junto ao Instituto CEM;
VIII.

manter fichário individual dos residentes, por meio de sua secretaria,

deixando consignado o período de afastamentos, faltas disciplinares, desempenho nas
avaliações e demais ocorrências relativas à sua permanência no programa de residência;
IX.

deliberar, em última instância, sobre fatos omissos e fazer o

encaminhamento pertinente
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 09º - Das decisões da Comissão de Residência em Saúde caberá recurso à COREMU.
Art. 10 - O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta aprovada
por maioria absoluta dos membros da comissão;
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Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão / COREMU e pela diretoria da
Policlínica Regional - Unidade Posse, observadas as normas internas, quando couber.
Art. 12 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
anual
Atividade

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

1 Reuniões Ordinárias da Comissão
Reuniões de Planejamento e
2 Definições
de Metas com os discentes
Reunião de apresentação e análise
3 dos programas de residência com
os
Supervisores
Avaliar
desenvolvimento
dos
4 residentes
através dos fichários individuais

5.1.4.16 COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA
DA FINALIDADE
A Comissão de Biossegurança da Policlínica Regional - Unidade Posse tem como objetivo
conscientizar as equipes de trabalho na prevenção, em especial, por agentes biológicos, ou
mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os aspectos
de saúde, mitigando os riscos gerados.
Parágrafo único. A biossegurança é um processo tanto funcional quanto operacional nos
diferentes serviços de saúde e deve ser vista como um mecanismo de proteção, tanto para o
paciente, quanto para os atores envolvidos nos cuidados de saúde.
CONSTITUIÇÃO BÁSICA E REGIMENTO INTERNO
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
Seção I
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COMPOSIÇÃO
Art. 1º - A Comissão de Biossegurança terá composição multiprofissional de membros
efetivos, com representantes de diversos segmentos, na forma que segue:

Representante da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à

I.

Assistência à Saúde CCIRAS;
II.

Representante da Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho;

III.
CIPA;

Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –

IV.

Representante da Comissão de Proteção Radiológica;

V.

Representante do Centro Cirúrgico;

VI.

Representante do Laboratório Clínico;

VII.

Representante da Agência Transfusional;

VIII.

Representante da Coordenação de Enfermagem;

IX.

Representante da Coordenação Multiprofissional;

X.

Representante do Conselho Gestor.
Parágrafo único. Caberá à área da Segurança do Trabalho a articulação das ações, no que

se refere à biossegurança, garantindo a unificação destas ações.
Seção II
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 dentra Policlínica Regional - Unidade Posse.
CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO
Art. 3º - Compete à Comissão:

I.

Promover a conscientização na redução dos riscos e danos potenciais

à saúde, seja na proteção do meio-ambiente pela manipulação e descarte de resíduos
químicos, tóxicos e infectantes;
II.

Promover ações voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de
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riscos inerentes às atividades prestadas na instituição;
Monitoramento por meio de outras comissões que fiscalizam as

III.

atividades laboratoriais e controle de risco (saúde humana e ambiente), como a
Comissão de Gerenciamento de Resíduos, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CCIH, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, entre outras.
CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - O mandato desta Comissão de Biossegurança será indeterminado, podendo ser
substituído a qualquer tempo quando a Superintendência achar conveniente, ou por justificativa
pertinente.
Art. 5º - As atribuições da Comissão são de promover e desenvolver, de forma articulada
com todos os setores da Policlínica , ações coletivas que permitam a partir da problematização
do
processo e da qualidade do trabalho, identificar as necessidades de qualificação dos
profissionais.
Parágrafo único – O Presidente, Vice-Presidente e o secretário serão escolhidos através de
votação simples dos membros da comissão.
Art. 6º - São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste
regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas:

I.

Encaminhar a pauta da reunião para o Setor de Comissões Técnicas

fazer a convocação, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedências das
reuniões ordinárias;
II.

Presidir as reuniões;

III.

Representar a Comissão junto às Coordenações ou Diretorias 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.
Art. 7º - São atribuições do Vice-Presidente:
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I.

Executar atribuições que lhe forem delegadas;

II.

Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus

afastamentos temporários.
Art. 8º - O Presidente e o Vice-Presidente, em conjunto, terão as seguintes atribuições:

Cuidar para que a Comissão disponha de condições

I.

necessárias

para o desenvolvimento de seus trabalhos;

Coordenar e supervisionar as atividades da Comissão, zelando para

II.

que os objetivos propostos sejam alcançados;
Delegar atribuições aos membros da Comissão;

III.

IV.
Divulgar as decisões da Comissão a todos os trabalhadores do
estabelecimento.
Art. 9º - São atribuições do Secretário:

Acompanhar as reuniões e redigir as atas apresentando-as para

I.

aprovação e assinatura dos membros presentes;
Encaminhar cópias das atas das reuniões da Comissão, cronograma de

II.

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 para o Setor de Comissões Técnicas.
CAPÍTULO IV
FUNCIONAMENTO DA SEDE
Art. 10 - A sede da Comissão será a sala do núcleo de comissões, a ser disponibilizada pela
unidade hospitalar, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento.
CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Art. 11 - Deverão ocorrer reuniões mensais, de acordo com o calendário preestabelecido.
Art. 12 - As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão serão realizadas durante o
expediente normal da empresa, somente em dias úteis, em local apropriado e suas convocações
ficarão ao cargo do Setor de Comissões Técnicas;
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Art. 13 - As reuniões da Comissão terão atas assinadas pelos presentes, com
encaminhamento de cópias para todos os membros e para o Setor de Comissões Técnicas, para
que as mesmas fiquem à disposição de qualquer fiscalização;
Art. 14 - Reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo
Presidente ou Vice-Presidente, desde que haja denúncia de situação de risco grave e iminente
que determine aplicação de medidas corretivas de emergência, e também quando houver
solicitação expressa de uma das representações;
Art. 15 - Será necessário o quórum, calculado pela maioria simples, de membros efetivos
para a edição de resoluções.

I.

Não havendo quórum, será feita nova convocação;

II.

Havendo impasse, a situação deverá ser votada;

III.
Minerva”;

Em caso de empate em votação, o (a) Presidente terá “Voto de

IV.

Membros consultivos não terão direito a voto.
Art. 16 - A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou

ainda quatro reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão
automática, devendo o mesmo ser substituído de acordo com sua representação.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÔES GERAIS
Art. 17 - Este Regimento poderá ser aprimorado mediante necessidade constatada pelos
membros da Comissão, com anuência 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.
Art. 20 - Este Regimento Interno entrará em vigor após publicação.
Art. 21 - Este Regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas
legislações pertinentes ao assunto.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
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anual

Atividade

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Planejamento,
Execução
e
1 Avaliação
dos Trabalhos da Comissão
2 Reuniões
Elaboração / Revisão de Normas e
3 Atividades Práticas
4 Assessoramentos Diversos
5 Elaboração de Relatórios
6 Encaminhamento de Relatórios

5.1.4.17 COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DA FINALIDADE
Na atenção à saúde, a segurança é um princípio básico e um requisito para a qualidade do
cuidado. Na atualidade, a Segurança do Paciente tem sido considerada um atributo prioritário à
qualidade dos sistemas de saúde de todo o mundo, sendo definida como a redução do risco de
danos desnecessários, associados à atenção à saúde, até um mínimo aceitável, pois,
considerando-se a complexidade de procedimentos e tratamentos, o potencial para o dano é
real.
O cuidado seguro resulta tanto de ações corretas dos profissionais de saúde, como de
processos e sistemas adequados nas instituições e serviços, assim como de políticas
governamentais regulatórias, exigindo um esforço coordenado e permanente. Considerando que
o cuidado a ser realizado na Policlínica Regional - Unidade Posse deve ser pautado na
integralidade e na qualidade, a segurança é valorizada como um direito do paciente e um
compromisso ético do profissional de saúde. Assim, os múltiplos serviços internos de atenção à
saúde na Policlínica devem proporcionar cuidados e serviços seguros à população atendida.
No intuito de se propiciar o cuidado seguro, faz-se necessário construir e cultivar uma
cultura de segurança institucional do paciente, em que os profissionais de todas as categorias
compartilhem práticas, valores, atitudes e comportamentos de redução do dano e promoção
desse cuidado com segurança. Nesse sentido, medidas de segurança foram sistematicamente
inseridas em todos os processos de cuidado da Policlínica Regional - Unidade Posse.
A Portaria nº 529, de 1º de Abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP) que tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde
em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, sendo regulamentado pela RDC
36/2013, a qual institui as Ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, possui foco
em promoção de ações voltadas à segurança do paciente em âmbito hospitalar. As ações incluem
promoção, execução e monitorização de medidas intra-hospitalares com foco na segurança do
paciente.
Na implantação da Comissão de Gerenciamento de Riscos e Núcleo de Segurança do
Paciente – NSP algumas ações serão desenvolvidas no intuito de se cultivar e implementar a
cultura de segurança do paciente e melhoria contínua na unidade de saúde. Dentre elas, a
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aplicação anual da Pesquisa de Cultura de Segurança no intuito de mensurar e desenvolver ações
que garantam cada vez mais difundir a cultura de segurança do paciente junto aos profissionais
da unidade. A implantação do Manual de Políticas Institucionais de Qualidade e Segurança do
Paciente, o qual contempla os Protocolos de Segurança do Paciente, deve reduzir a probabilidade
de ocorrência de Eventos Adversos resultantes da exposição aos cuidados em saúde, devendo
ser focado na melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, na
disseminação sistemática da cultura de segurança, na articulação e integração dos processos de
gestão de risco e na garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde nesta
instituição.
Dando continuidade nas ações a serem desenvolvidas, será implantado o sistema
eletrônico de notificação de eventos adversos, estabelecendo a possibilidade de se conhecer os
eventos da unidade, analisá-los e implementar ações visando sua mitigação. Por último e não
menos importante será implantado o Protocolo Disclosure, o qual garante a ciência do evento
que o acometeu durante o período em que esteve internado na unidade e participação do mesmo
no desenvolvimento dos planos de ação relacionados aos eventos adversos ocorridos,
estabelecendo uma relação de confiança no binômio profissional-usuário.
Dentre os fatores que afetam a segurança dentro do ambiente hospitalar, estão os perigos
que envolvem o uso de equipamentos, erro de dosagem e de administração de medicamentos,
não acionamento de alarmes nos equipamentos de monitoração e de suporte à vida, ineficiência
nos sistemas de segurança elétrica e predial, infecção hospitalar, dentre outros.
O Manual de Políticas Institucionais de Qualidade e Segurança do Paciente contemplará as
Políticas e Protocolos de Segurança, firmando o compromisso com a segurança do paciente, dos
profissionais e do ambiente, conforme especificado a seguir:
•

Protocolo de Prática de Higienização das Mãos

•

Protocolo de Identificação do Paciente

•

Protocolo de Comunicação Institucional

•

Protocolo de Cirurgia Segura

•

Protocolo de Consentimento Informado

•

Protocolo de Prevenção de Úlceras por Pressão

•

Protocolo de Prevenção de Quedas

•

Protocolo de Segurança na Prescrição e Administração de Medicamentos

•

Protocolo de Administração Segura de Sangue e Hemocomponentes

A Comissão de Gerenciamento de Riscos e Núcleo de Segurança do Paciente tem como
função identificar riscos, controlá-los e reduzi-los para manter a Policlínica Regional - Unidade
Posse cada vez mais seguro. As reuniões serão realizadas mensalmente com análise crítica dos
resultados e definição de planos de melhoria em conjunto.
A Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente – NSP será responsável por receber
as notificações, classificá-las e direcioná-las para análise e tratativa com as ferramentas da
qualidade preconizadas na instituição. No intuito de garantir maior efetividade na análise e
tratativa de alguns dos eventos serão criadas subcomissões específicas e especializadas, sendo
elas:
FARMACOVIGILÂNCIA
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Para a Organização Mundial da Saúde, a farmacovigilância é a atividade que faz a
identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema
possível relacionado com fármacos. Desvio de qualidade como perda de eficácia, presença de
corpo estranho e problemas de rotulação, erros de administração de medicamento, uso de
fármacos para indicações não aprovadas, que não possuem base científica adequada são outras
questões relevantes para a Farmacovigilância.
TECNOVIGILÂNCIA
Visando a segurança sanitária de produtos para saúde, a Tecnovigilância é um sistema de
vigilância de eventos adversos e queixas técnicas destes na fase de pós-comercialização. São
produtos para a saúde Equipamentos, Materiais, Artigos Médico-Hospitalares, Implantes e
Produtos para Diagnóstico de Uso in-vitro. Compete à Tecnovigilância monitorar, analisar e
investigar as notificações de queixas técnicas e ocorrência de eventos adversos com suspeita de
envolvimento de equipamentos, produtos de diagnósticos de uso in-vitro e materiais de uso de
saúde.
HEMOVIGILÂNCIA
É um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange toda a cadeia da transfusão
sanguínea, gerando informações sobre eventos adversos resultantes do uso terapêutico de
sangue e seus componentes. Estas informações são utilizadas para identificar riscos, melhorar a
qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do paciente, prevenindo a
ocorrência ou recorrência desses eventos. Os eventos adversos associados ao uso de sangue e
componentes são denominados de reações transfusionais.
CONSTITUIÇÃO BÁSICA E REGIMENTO INTERNO
Para realizar este monitoramento, a Comissão de Gerenciamento de Risco, deverá ser
composta por uma equipe multidisciplinar, de formar a contar com os seguintes membros:

•

Coordenador;

•

Farmacêutico.

•

Nutricionista.

•

Representante do Serviço de Higiene e Limpeza.

•

Enfermeiro;

•

Representante do Serviço Administrativo;

•

Técnico de Segurança do Trabalho:

•

Engenheiro Clínico;
REGIMENTO INTERNO
A Comissão de Gerenciamento de Riscos e Núcleo de Segurança do Paciente da Policlínica

Regional - Unidade Posse, deverá investigar todas as possibilidades de ocorrência de risco,
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utilizando-se de ferramentas da qualidade para proporcionar segurança ao patrimônia Policlínica
-Profissional-Cliente/Paciente.
CAPÍTULO I:
Das Finalidades
Art. 1º - É objetivo desta Comissão:

I.

Gerenciar a situações de risco da Policlínica Regional - Unidade Posse;

II.
Manter processo permanente de atualização dos procedimentos a
serem tomados, através de condutas para bom funcionamento da Policlínica Regional Unidade Posse;
III.
Analisar, testar e emitir parecer técnico de demandas hospitalares de
uso contínuo;
IV.

Prestar assessoria técnica às demais Comissões quando necessário;
CAPÍTULO II
Da Organização.
Art. 2º - A Comissão de Gerenciamento de Riscos deverá ser composta por profissionais

com experiência na área da Supervisão de Risco Sanitário-Hospitalar e administração sendo:

I.

Coordenador;

II.

Farmacêutico.

III.

Representante do Serviço de Higiene e Limpeza.

IV.

Enfermeiro (a);

V.

Representante do Serviço Administrativo;

VI.

Técnico de Segurança do Trabalho:

VII.

Engenheiro Clínico;
Art. 3º - A Coordenação da Comissão de Gerenciamento de Riscos, na ausência do

Coordenador será exercida por um dos membros designado pelo mesmo.
CAPÍTULO III
Das Atribuições
Art. 4º - A Comissão de Gerenciamento de Riscos da Policlínica Regional - Unidade Posse,
compete:

I.

Informar situações que necessitem de atenção especial;
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II.
Coordenar a elaboração de Indicadores de qualidade e de
referenciamento para
III.

Avaliação Técnica estrutural da Policlínica Regional - Unidade Posse;

IV.

Participar do processo de análise dos Eventos Adversos identificados

pela direção da Policlínica Regional - Unidade Posse;
V.

Promover Treinamentos com o objetivo de oferecer subsídios para a

Análise Técnica, quando necessário;
VI.

Promover o intercâmbio entre a Comissão de Controle de Infecção

Hospitalar, Núcleo de Educação Permanente da Enfermagem e outras estruturas
organizacionais;
VII.

Encaminhar para ciência e avaliação dos demais membros da Comissão

as demandas surgidas no Sistema Produtivo;
VIII.

Elaborar Relatório Anual de Atividades;

IX.

Desempenhar outras atividades afins, solicitadas pelo Diretor Geral.

X.

Manifestar-se sobre os objetivos, estratégia, abrangência e modelo de

gerenciamento de riscos da Policlínica Regional - Unidade Posse;
XI.
Manifestar-se sobre a estrutura e responsabilidades pelo
gerenciamento de riscos;
XII.

Manifestar-se sobre os métodos de monitoramento que
permitam

XIII.

adequado gerenciamento de riscos;

Manifestar-se sobre a definição dos requerimentos de relatórios de

divulgação de risco da Policlínica Regional - Unidade Posse;
XIV.

Manifestar-se sobre o cumprimento dos planos de ação da Policlínica

Regional - Unidade Posse ;
CAPÍTULO IV
Art. 5º - Funcionamento:

I.

A Comissão de Gerenciamento de Risco instalar-se-á e funcionará com

a maioria de seus membros;
II.

As reuniões da Comissão serão realizadas na sede da Policlínica Regional

- Unidade Posse ;
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As reuniões da Comissão devem ocorrer em agendas a serem definidas

III.

em não menos que 12 (doze) ao ano;
As reuniões serão convocadas pelo Presidente da Comissão, por meio

IV.

de aviso por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da respectiva
reunião, contendo a pauta da reunião, podendo, na hipótese de manifesta urgência, a
critério exclusivo do Presidente da Comissão, ser convocada de forma e em prazo
diverso;
Em cada reunião será lavrada ata, com data, local, nome dos membros

V.

da Comissão presentes, registros em geral e recomendações feitas pelos membros da
Comissão, consignando-se na respectiva ata o resultado da votação, e a identificação
dos eventuais votos dissidentes e/ou votos com ressalva.
CAPÍTULO V
Das Competências.
Art. 6º - É competência da Comissão de Gerenciamento de Riscos:

I.

Estabelecer critérios técnicos para avaliação e análise dos processos

internos e demanda de atualizações;
II.

Elaborar instrumentos técnicos para análise e avaliação contínua de

materiais , estrutura física, atendimento a legislações de segurança e licenciamentos /
adequações diversas;
III.
técnicos;

Designar os profissionais responsáveis pela emissão de pareceres

IV.

Criar e manter atualizado um banco de dados com o registro dos

pareceres e notificações emitidas;
V.

Criar um sistema de informação que permita à Comissão acompanhar

qualitativa e quantitativamente as demandas dos Serviços a serem realizados pela
Policlínica Regional - Unidade Posse;
VI.

Estabelecer e divulgar cronograma anual para revisão e atualização;

VII.

Divulgar via on-line as alterações realizadas no âmbito Hospitalar

sempre que correrem, aos Serviços;
VIII.

Notificar a Comissão Permanente de Licitação (CPL) quando verificada
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a ocorrência de irregularidade ou não-conformidade na entrega de materiais;
Construir indicadores de qualidade e de produtividade do uso dos

IX.

insumos constantes da relação de materiais padronizados e/ou a serem padronizados.
Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 7º - A qualquer tempo, por decisão da maioria dos seus membros, poderá ser alterado
o presente Regimento.
Art. 8º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação.
Fluxo demonstrativo de formação e funcionamento da comissão de gerenciamento de
riscos.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL

CRONOGRAMA
Atividade

anual
06 07

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
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1

2

3

4

Formar
a
Comissão
de
Gerenciamento do
Risco
Planejar a implantação da Gestão
do Risco
e
Elaborar
a
Política
de
Gerenciamento do Risco
Identificar, classificar e mapear os
riscos
setoriais na Policlínica
Replicação da oficina na Policlínica

5

Elaboração
da
Matriz
–
Identificação e
classificação dos processos
6 Elaboração
da
Matriz
–
Gerenciamento do
processo
7 Elaboração
da
Matriz
–
Identificação dos
níveis de risco
8 Elaboração da Matriz – Plano de
ação para
o gerenciamento de risco
9 Consolidação das Ações na
Policlínica
10 Aplicação da Pesquisa de Cultura de
Segurança Institucional

5.1.4.18 COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DA FINALIDADE
A Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (CGRSSS) é a
comissão criada para atuar na Policlínica de forma, estruturada e organizada de acordo com a
legislação em vigor, a partir de um plano de gerenciamento, com fim precípuo de preservação da
saúde pública e do meio ambiente.
DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

•

elaborar, implementar, manter e avaliar Plano de Gerenciamento de

Resíduos das unidades, adequado às características e necessidades, contemplando, no
mínimo, ações relativas a:
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•

adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas

técnico-operacionais, visando à prevendo e controle dos resíduos dos serviços de
saúde;
•

capacitação do quadro de profissionais e servidores da instituição,

no que diz respeito à prevenção e controle dos resíduos dos serviços de saúde;
•

avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo

Sistema de Higienização e Limpeza das unidades e aprovar as medidas de controle
propostas pela Comissão de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde CGRSSS;
•

elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à

diretoria geral da instituição, a situação do controle dos resíduos dos serviços de
saúde;
•

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 publica e meio ambiente;
•

cooperar com o setor de treinamento, com vistas a obter

capacitação adequada do quadro de profissionais e servidores e profissionais, no que
diz respeito a prevenção e redução dos riscos ao meio ambiente por meio do
Gerenciamento de Risco criado pela Policlínica;
•

elaborar regimento interno para a Comissão de Gerenciamento dos

Resíduos dos serviços de Saúde - CGRSSS;
•

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.
CONSTITUIÇÃO BÁSICA
Direção Geral, Engenheiro Ambiental, Técnico em segurança do trabalho, representantes
dos serviços terceirizados, enfermagem, laboratório e demais serviços vinculados às unidades.
PLANO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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Diante do exposto o Plano Estratégico dos Resíduos dos Serviços de Saúde /
Gerenciamento, Operacionalização e Execução – Para a Policlínica Regional - Unidade Posse
deverá adotar os intervenientes de informação e orientações que os apoiem na tomada de
decisão sobre os vários aspectos que envolvem os resíduos dos serviços de saúde, em particular
a sua gestão. Denotar, que a estratégia do plano pressupõe o reforço e convergência de sinergias
por parte dos diferentes agentes envolvidos no sentido de uma efetiva implementação, num
entendimento assumido de responsabilidade compartilhada. Assim, para cada ação são indicados
os principais intervenientes envolvidos ou a envolver, sendo estes os responsáveis pela sua
concretização e, consequentemente, pela persecução dos objetivos operacionais estabelecidos.
Estes deverão ser conjugados com as ações a desenvolver, visando a assegurar o
cumprimento das estratégias definidas nos normativos legais, comunitários e nacionais, bem
como fomentar o conhecimento e o desenvolvimento técnico e científico em matéria de resíduos
dos serviços de saúde. Os objetivos e ações deverão ser em cinco Eixos Estratégicos, a saber:
Eixo I – Prevenção;
Eixo II – Informação, Conhecimento e Inovação; Eixo III – Sensibilização, Formação e
Educação; Eixo IV – Operacionalização da Gestão;
Eixo V – Acompanhamento e Controle
Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares / Gerenciamento, Operacionalização e
Execução – Policlínica Regional - Unidade Posse deverá ser estruturado em: “Avaliação
Situacional ”, no qual se faz um balanço da concretização das metas estabelecidas no situação
presente analise de novas perspectivas; o “Enquadramento”, em que se referem as principais
linhas de orientação político- estratégicas para o atual Plano; a “Situação de referência”, na qual
se procede à análise da situação atual com uma apresentação dos quantitativos de produção dos
resíduos dos serviço de saúde, 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”, onde se projetam as tendências de evolução; a “Estratégia do Plano”, com
os eixos estratégicos.
CONSTITUIÇÃO BÁSICA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE - PGRSS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, será elaborado para
que a Policlínica Regional - Unidade Posse possa manejar adequadamente todos os resíduos
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gerados nos estabelecimentos, atendendo as legislações em vigor contribuindo assim, com a
saúde pública e o meio ambiente.
A identificação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deverá
apontar e descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas
características, no âmbito do estabelecimento, contemplando os aspectos referentes à geração,
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação
final.
Identificação do Estabelecimento
A comissão deverá compor os dados para identificação do proponente bem como
informações previstas em nível de licenciamento ambiental e parâmetros institucionais da
Policlínica Regional - Unidade Posse como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razão Social e CNPJ:
Nome Fantasia:
Endereço, telefone, fax e e-mail:
Área total do terreno e área construída (em m2)
Área total do Terreno = m2
Área total Pavimento Térreo = m²
Área total Pavimentos Superiores = m²
Área Construída = m2
Atividades:
eferências do atendimento prestado;
Pesquisa;
Ensino;
Capacitação de recursos humanos especializados;
Laboratórios especializados;
Atendimento ambulatorial;
Centro Cirúrgico;
Central de Material Esterilizado;
Capacidade de atendimento;
*** capacidade instalada.
Responsável técnico pela elaboração e pela execução do PGRSSS

a. Nome:
b. RG:
c. Profissão:
d. Registro Profissional:
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e. Telefone:
f.

E-mail:
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração e pela execução do PGRSSS

Objetivos
O presente plano da comissão constitui-se de procedimentos de gestão, planejados e
implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento
seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos profissionais e servidores, a preservação da
saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
Definições
O Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde - PGRSS, a ser aplicado na
Policlínica deverá estar 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.
O manejo dos RSS – Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde é entendido como a ação de
gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a
disposição final, incluindo as seguintes etapas:
Segregação
Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as
características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
Acondicionamento
Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem
vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de
acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.
Identificação
Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos
nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS.
Transporte Interno
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Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao
armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para
a coleta.
Armazenamento Temporário
Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados,
em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e
otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para
coleta externa.
Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o
piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.
Tratamento
Consiste na 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.
O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro
estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o
estabelecimento gerador e o local do tratamento.
Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de
licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de
fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente.
Armazenamento Externo
Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa,
em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.
Coleta e Transporte Externos
Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a
unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação
das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio
ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana.
Disposição Final
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Consiste na 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.
5.1.4.18.5.1 Classificação dos Resíduos
GRUPO A
Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem
apresentar risco de infecção.
A4 – Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos
cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.
GRUPO B
Resíduos químicos. Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco
à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.
Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados.
(Chumbo contido na embalagem do filme radiográfico).
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). Restos de amálgama.
GRUPO C
Rejeitos radioativos. Não são produzidos no Consultório Odontológico.
GRUPO D
Resíduos comuns. Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliados. Papel de uso
sanitário, absorventes higiênicos, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos
provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podase jardins.
GRUPO E
Materiais perfurocortantes ou escarificantes.
Agulhas descartáveis, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi,
instrumentais quebrados, etc.
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Análise dos resíduos gerados pelo estabelecimento estará de acordo com a Resolução Nº.
358, de 29 de abril de 2005:
Art. 2o Para os efeitos desta resolução considera-se:
I - agente de classe de risco IV (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade):
patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando
grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a
outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes;
Grupo A-1

Descrição de Resíduo
Culturas e estoques de microorganismos.
Resíduos de fabricação de produtos biológicos exceto os hemoderivados.
Descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados.
Meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de
culturas.
Resíduos de laboratórios de manipulação genética.
Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza
de contaminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação
ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta
incompleta.
Sobras de amostras de laboratórios contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e
materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos
corpóreos na forma livre.

Grupo A-2

Descrição de Resíduo
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos
a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, 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.
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Grupo A-3
Descrição de Resíduo
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 familiares.
Grupo A-4
Descrição de Resíduo
Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.
Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada.
Membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.
Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções,
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
microorganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de
contaminação com
príons.
Resíduos de tecido adiposo de procedimento de cirurgia que gere este tipo de resíduo.
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Peças anatômicas (órgão e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos
ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica.
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Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como
suas forrações.
Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.

Grupo A-5

Descrição de Resíduo
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.

Grupo B
Descrição de
Grupo
C contendo substâncias químicasResíduo
Resíduos
que podem apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade,

Descrição de Resíduo

reatividade e toxicidade.

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em
a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos;
quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por

Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os

enquadram-se
nestedos
grupo
quaisquercontrolados
materiais resultantes
resíduos ea)insumos
farmacêuticos
medicamentos
pela Portariade
MSlaboratórios
344/98 e suasde pesquisa e
ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e
atualizações;
radioterapia
quedesinfetantes,
contenham radionuclídeos
em quantidade
aos limites de eliminação.
b) resíduos
de saneantes,
desinfestantes; resíduos
contendosuperior
metais pesados;
reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes;

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);
d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e
e) demais
produtos
considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT
Grupo
D
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

Descrição de Resíduo
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Papel de uso sanitário e fralda.
Absorventes higiênicos.
Peças descartáveis de vestuário.
Resto alimentar de paciente.
Material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclise.
Equipo de soro e outros similares não classificados como pertencentes ao Grupo A1.
Sobra de alimentos e do preparo de alimentos.
Resto alimentar de refeitório.
Resíduos provenientes das áreas administrativas.
Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

Grupo E
Descrição de Resíduo
Lâminas de barbear.
Agulhas.
Escalpes.
Ampolas de vidro.
Brocas.
Limas endodônticas.
Pontas diamantadas.
Lâmina de bisturi.
Lancetas.
Tubos capilares.
Micropipetas, lâminas e lamínulas e todos os utensílios de vidros quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Memorial Descritivo
Dentre uma das ações destinadas a Comissão de Gerenciamento de Resíduos para a
implementação na Policlínica esta a identificação dos ambientes/grupo dos resíduos gerados e
apresentação formal em planilha própria conforme exemplo/modelo abaixo:
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AMBIENTE

GRUPO A

Consultórios

GRUPO B

GRUPO D

√

√
√
√
√

√

√

Almoxarifado
Recepção
Corredor

GRUPO E

Salas Administrativas
Sala de Enfermagem

√
√

Sala de Procedimento
Centro Cirúrgico
Lavanderia
Central de Material Esterilizado
D.M.L.
Expurgo

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Sanitários
Refeitório
Estacionamento

Caracterização dos resíduos gerados:
Comissão de Gerenciamento de Resíduos da Policlínica Regional - Unidade Posse, após a
identificação do ambiente/grupo de resíduos gerados
deverá efetuar a descrição e classificação dos resíduos gerados conforme o Processo de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde abaixo:

ÀREAS GERADORAS
Laboratórios.
Assistenciais
Administrativas

ENTRADAS
Áreas
Áreas

PROCESSOS
TRABALHO

DESAÍDAS

Resíduos Infectantes A1
Resíduos
Manejo de resíduos de
e A4
acondicionados
para
Resíduos Químicos acordo com protocolos
disposição final
Resíduos Comuns Não
Recicláveis
Resíduos Comuns
Recicláveis
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Após a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde, deverá efetuar os
procedimentos aplicáveis em atendimento as legislações pertinentes e identificação por
Diagrama / Legenda de toda a Unidade conforme explicitado abaixo:

Minimização
Redução,
Reutilização,
Reciclagem

Acondicioname
nto

Coleta
Internos

Diagrama /Fluxo

e

Transporte

Fase Intra - Estabelecimento
Fase Extra - Estabelecimento
de Saúde
de Saúde

Armazenamento
Final
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde
Geração
Coleta e Transporte Externos
Classificaç
ão

Transbor
do

Segregaçã
Gerenciamento Ambiental Proposto para os resíduos
de Serviço de Saúde aplicado aa
Tratamento

Policlínica Regional - Unidade Posse.

o

Resíduos
Tratados

Disposição
Final
Tratamento
Prévio

Armazena
mento
Intermediário
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5.1.4.18.5.2 Coleta Interna / Procedimentos Procedimentos para as Áreas Internas.

a)

Os procedimentos para as Áreas Internas são todos aqueles relativos

ao manuseio, segregação, acondicionamento, estocagem e transporte dos resíduos
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sólidos desde o local de geração até seu armazenamento dentro do Abrigo Externo.
b)

Qualquer que seja seu porte deverá proceder no próprio local de

geração, à completa separação de todos os tipos de resíduos. Para tanto deverá haver
recipientes distintos em cada uma das salas onde se faça assistência à saúde, para
receber separadamente cada tipo de resíduo gerado.
c)

Os recipientes localizados nas salas onde são gerados os resíduos

deverão ter capacidade volumétrica mínima para acumular o lixo gerado em um
período de pelo menos quatro horas, devendo ser fabricados em material rígido. Estes
recipientes deverão ser guarnecidos internamente por sacos plásticos que atendam às
normas NBR-9.190, NBR-9.191 da ABNT e Resolução 275/01 do CONAMA, na cor
branca leitosa para os resíduos infectantes e de qualquer outra cor com transparência
para o lixo comum, exceto as cores preta, vermelha e branca. Os sacos plásticos para
acondicionar resíduos comuns recicláveis deverão ser de plástico transparente.
d)

Os recipientes localizados próximo aos pacientes são de uso

exclusivo dos mesmos, sendo obrigatória a colocação de recipientes vedados para os
demais resíduos gerados.
e)

Os resíduos perfurantes ou cortantes deverão ser colocados em

embalagens rígidas que atendam à norma técnica NBR-12.809 da ABNT. As
embalagens rígidas devem ser colocadas em sacos plásticos de cor branca leitosa que
atendam ao disposto na alínea anterior.
f)

Os sacos deverão ser utilizados em até 2/3 (dois terços) de sua

capacidade máxima, de forma a permitir o seu correto fechamento no próprio local
onde foi gerado.
g)

Os sacos plásticos e as embalagens rígidas contendo resíduos

potencialmente infectantes deverão ser removidos das salas onde são gerados por
contêineres plásticos padronizados, com corpo e tampa na cor branca, ou corpo na
cor cinza claro e tampa na cor
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laranja, ostentando em pelo menos uma de suas faces externas um adesivo de 20cm x
20cm com o símbolo “Lixo Infectante”, de acordo com a norma técnica da ABNT NBR-7500.

h)

Os sacos plásticos contendo lixo comum deverão ser removidos das

salas onde são gerados por contêineres plásticos padronizados, com corpo e tampa na
cor laranja, para agregando até 120 litros por dia ou com corpo e tampa nas cores azul
ou verde, para mais do que 120 litros por dia, ostentando em pelo menos uma de suas
faces externas um adesivo de 20cm x 20cm com o símbolo “Lixo Comum”, de acordo
com a norma técnica da ABNT NBR-7500.
i)

A remoção dos sacos plásticos contendo os diferentes tipos de

resíduos deve ser feita para o Abrigo Externo, diariamente ou ao fim de cada jornada
de trabalho, no mínimo, devendo permanecer armazenados nos contêineres,
separadamente dos demais resíduos.
j)

O transporte interno de resíduos deve ser realizado em sentido

único, com roteiro definido e em horários não coincidentes com a distribuição de
roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas.
k)

O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e

em recipientes específicos para cada tipo de resíduo.
l)

Caso o volume de resíduos gerados e a distância entre o ponto de

geração e o Abrigo Externo justifiquem, deverá criar Abrigos Internos, próximos aos
pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o
traslado entre os pontos geradores e o Abrigo Externo.
m)

O armazenamento temporário dos resíduos nos Abrigos Internos

não poderá ser feito com disposição direta dos sacos sobre o piso.
n)

Quando não estiverem sendo utilizados, os contêineres deverão

permanecer guardados no Abrigo Externo ou no Abrigo Interno.
o)

Cada UTS e cada condomínio de edificação de uso misto deverá ter

pelo menos um Abrigo Externo, que atenda ao disposto nas Resoluções ANVISA RDC50/2002 e RDC- 33/2003.
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p)

O abrigo mencionado na alínea anterior deverá ser construído em

local de fácil acesso ao veículo coletor e próximo à testada do imóvel, devendo ser
exclusivo para estocar
temporariamente os contêineres plásticos, sendo proibida a guarda de materiais e
utensílios de limpeza, bem como quaisquer outros tipos de ferramentas nesse local.

q)

Caso opte por construir um Abrigo Interno, este deverá atender às

exigências das resoluções ANVISA.
r)

Os resíduos enquadrados nos Grupos B e C da Resolução CONAMA

283/01 devem obedecer à legislação vigente, atendendo às normas técnicas da SMAC,
da FEEMA e da CNEN.
s)

É expressamente proibido o reaproveitamento ou a comercialização

de qualquer tipo de resíduo que não se enquadre na categoria de lixo comum.
t)

O lixo infectante, gerado em unidades instaladas em edificações

comerciais ou de utilização mista, não poderá ser lançado em tubo de queda, devendo
ser removido por contêineres que ficarão armazenados no Abrigo Externo até o
momento da coleta.
5.1.4.18.5.3 Procedimentos para as Áreas Externas.

a)

Os procedimentos para as Áreas Externas são todos aqueles

relativos ao manuseio, movimentação, coleta, remoção, transporte e tratamento dos
resíduos sólidos desde o Abrigo Externo até sua destinação final.
b)

Para a execução dos serviços de coleta e transporte do lixo

infectante deverão ser utilizados veículos coletores específicos para esse fim, dotados
com os seguintes requisitos mínimos:
•

ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados;

•

ser estanque para impedir vazamento de líquidos, devendo ter,

como segurança adicional, caixa coletora impermeabilizada de líquido percolado com
volume adequado para a coleta do Lixo Infectante;
•

operar de forma a não permitir o rompimento dos sacos plásticos,
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evitando, assim, a exposição dos resíduos e o vazamento do chorume;
•

atender à programação visual especificada.

5.1.4.18.5.4 Limpeza e Desinfecção

Os recipientes, os contêineres e os abrigos, internos e externos,

a)

terão que ser submetidos a processo de limpeza e desinfecção simultâneas,
obrigatória e imediatamente após a coleta dos resíduos.
Os veículos coletores transportadores terão que ser submetidos à

b)

lavagem e desinfecção simultâneas, obrigatoriamente após o término da jornada de
trabalho.
A desinfecção deverá ser feita com solução de hipoclorito de sódio a

c)

2% (dois por cento) e a lavagem com água corrente em abundância e sabão ou
detergente.
d)
Os efluentes provenientes da lavagem e desinfecção devem ser
encaminhados para sistema de tratamento que atenda aos padrões estabelecidos pelo
Município.
5.1.4.18.5.5 Transporte
a) Os funcionários que realizarem o transbordo do lixo infectante deverão estar usando
todos os EPI’s adequados à operação, devidamente treinados para as atividades realizadas e
respeitando o programa de saúde ocupacional.
5.1.4.18.5.6 Tratamento
a) Os resíduos infectantes, químicos ou comuns, quando apresentarem contaminação por
substância radioativa deverão ser tratados como resíduos do Grupo C da Resolução CONAMA
283/01 antes de serem submetidos a tratamento ou destinação final adequada ao seu tipo,
mediante autorização prévia dos órgãos ambientais responsáveis.
Os resíduos deverão ser recolhidos e encaminhados para o armazenamento externo,
sempre no período matutino e/ou final do dia, quando o recipiente estiver preenchido com 2/3
de sua capacidade acondicionados em contêiner de 120 lts.
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5.1.4.18.5.7 Armazenamento Temporário
Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados,
específico para disposição temporária dos resíduos.
5.1.4.18.5.8 Armazenamento Externo
Abrigo localizado no recuo frontal do terreno com indicações estabelecidas pela norma
regulamentadora.
5.1.4.18.5.9 Tratamento Intra-unidade
Não é utilizado nenhum tipo de tratamento intra-unidade.
5.1.4.18.5.10

Caracterização dos Aspectos Ambientais

Os resíduos produzidos pela Policlínica, é dividido em: não contaminado, contaminado e
químico.
Todo o lixo contaminado gerado pelo deve ser esterilizado antes do descarte. A coleta
deverá ser efetuada por uma empresa especializada em lixo hospitalar.
5.1.4.18.5.10.1 Tipos de Lixo:
Lixo patológico - Tecidos humanos ou partes do corpo removidas durante cirurgias
incluindo material de obstetrícia, autópsias e de procedimentos laboratoriais. Este tipo de lixo
deve ser incinerado ou autoclavado e enviado para uma área de descarte de lixo hospitalar
regulamentada.
Lixo Biológico – Sangue e produtos sanguíneos, exsudatos, secreções, aspirados, fezes e
outros fluidos corporais que NÃO devem ser descartados diretamente no sistema de esgoto. Este
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tipo de lixo DEVE ser tratado de forma que se transforme em um lixo que não ofereça risco
ambiental. O principal tratamento é a AUTOCLAVAÇÃO 121 ºC/ 35 min.

Culturas e estoque de agentes infecciosos – Culturas microbianas, equipamentos
utilizados para manipulação de culturas (ponteiras, alças, agulhas, etc.). Estes devem ser
colocados em sacos plásticos branco com a indicação de lixo biológico com o símbolo de
RISCO BIOLÓGICO e autoclavados antes do descarte.
Pérfurocortantes (contaminados ou não) – Qualquer material capaz de causar perfurações
ou cortes na pele. Entre estes se incluem agulhas de seringas, pipetase tubos quebrados. Estes
deverão ser descartados em uma caixa rígida AMARELA que deverá ser autoclavada antes do
descarte, (em caso de material contaminado).

Equipamentos e aparelhos utilizados nos exames - Estes só poderão deixar o
laboratório após sofrerem uma rígida descontaminação a fim de minimizar os riscos de
contaminação do pessoal de transporte e manutenção.
Identificação e Quantificação dos Resíduos

2.2.1.8.11.3

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS - EXEMPLO

CÓDIGO DOS
RESÍDUOS

DESCRIÇÃO

PESO
(Kg/coleta)

FREQUÊNCIA
COLETA
(Nº x por semana)

A

Resíduo Infectante
ou Biológico

2 kg/dia

2

D

Resíduo Comum

4 kg/dia

3

50gr/dia

1x/mês

E

Materiais
Perfurocortantes

DESTINO FINAL

Vala especial
Aterro Sanitário
Aterro Sanitário
Vala especial
Aterro Sanitário

5.1.4.18.5.10.2 Símbolo de Identificação

Grupo Símbolo de Identificação
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Os resíduos do grupo A são identificados pelo símbolo de

A

substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e
contornos pretos.

B

Os resíduos do grupo B são identificados através do símbolo de
risco associado e com discriminação de substância química e
frase de risco.

Os rejeitos do grupo C são representados pelo símbolo
C

internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor
magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos,
acrescidos da expressão MATERIAL RADIOATIVO.

Saco plástico Azul ou preto

D

E

Embalagem rígida, resistente à punctura, ruptura e vazamento,
com tampa e identificada.

Cores de identificação de Cores para os Diferentes Tipos de Resíduos
PADRÃO DE CORES
AZUL

Papel / papelão

VERMELHO

Plástico

VERDE

Vidro

AMARELO

Metal

PRETO

Madeira

LARANJA

Resíduos perigosos
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BRANCO

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde

ROXO

Resíduos radioativos

MARROM

Resíduos orgânicos

CINZA

Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou
contaminado não passível de separação.

Exemplos / Especificações e Descrição a Serem Utilizadas
Coletores p/ perfurocortantes e infectantes 07 litros e 13 litros

5.1.4.18.5.10.3 Saco para Lixo

Saco para Resíduo
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Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua,
homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante
o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação
ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta
qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas).
Disponível nas capacidades: 100 L nas medidas 75 x 105 cm Pacote c/ 100 uni
Fardo c/ 1000 uni
90 L nas medidas 92 x 90 cm
Pacote c/ 100 uni Fardo c/ 1000 uni
50 L nas medidas 63 x 80 cm Pacote c/ 100 uni
Fardo c/ 1000 uni
30 L nas medidas 59 x 62 cm Pacote c/ 100 uni
Fardo c/ 1000 uni
15 L nas medidas 39 x 58 cm Pacote c/ 100 uni
Fardo c/ 2000 uni
5.1.4.18.5.10.4 Disponível na cor Branco leitoso
Quanto à impressão o produto segue as seguintes especificações:
Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da
subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de
advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha.
5.1.4.18.5.10.5 Notas importantes para efetividade da comissão de Gerenciamento de Resíduos:

1.

Todos os resíduos codificados com a cor preta poderão ser

acondicionados em sacos de lixo de cor preta e gerenciados como lixo comum,
utilizando o serviço de coleta oferecido pela prefeitura;
2.

Todos os resíduos codificados com a cor azul poderão ser

acondicionados em sacos de lixo de cor azul e gerenciados como lixo que não é lixo,
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utilizando o serviço de coleta específico oferecido pela prefeitura;
3.

Todos os resíduos codificados com a cor laranja deverão ser

acondicionados nas caixas especificamente desenhadas para acondicionamento de
perfurocortantes e gerenciados como resíduos perfurocortantes contaminados.
4.

A caixa de perfurocortante deve ser mantida fora do alcance de

crianças, pessoas com deficiência mental e animais domésticos;
5.
6.
7.

A caixa de perfurocortantes não deve ser mantida no chão;
A caixa de perfurocortante deve ser mantida em local seco;
Não se deve colocar resíduos que não pertença ao grupo de

perfurocortantes dentro da caixa;
8.
Utilizar luvas de látex quando manipular qualquer lixo originado do
serviço à saúde.
9.
Não superlotar a caixa de perfuro-ortantes;
10.
Não forçar o lixo perfurocortantes na tentativa de comprimi-lo para
selar a caixa;
5.1.4.18.5.10.6 Coletores / Ambiente Interno Consultórios

Lixeira Branca (20L), com símbolo de substancia infectante, acionada

-

a pedal com saco branco leitoso para recolhimento do lixo do Grupo A – Lixo
contaminado. Após atingir 2/3 do volume ou ao final do expediente, é retirado, vedado
e colocada etiqueta de identificação.
Lixeira(20L) acionada a pedal com saco preto para recolhimento do
lixo do grupo D
–

Lixo comum.

-

Lixeira individual colocada no equipo, com saco impermeável, para

recolhimento do material utilizado no paciente em atendimento e descartado
imediatamente após sua saída, na lixeira do Grupo A.
-

Caixa rígida (Descarpax), resistente à punctura, ruptura e vazamento,

com tampa, devidamente identificada para recolhimento do lixo do Grupo E –
Perfurocortante.
-

Vidro com tampa rosqueável contendo água em seu interior para
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recolhimento das sobras de amálgama.
5.1.4.18.5.10.7 Outros Ambientes - (Copa/salas administrativas/banheiros).
Lixeiras(20L) acionadas a pedal com saco preto para recolhimento do lixo do Grupo D

–
Lixo comum. Recolhido quando após atingir 2/3 do volume ou ao final do
expediente.
5.1.4.18.5.10.8 Coleta e Transporte Externos

GRUPO A: Resíduos Infectantes Responsável pelo transporte: A definir.
Veículo utilizado: Caminhão destinado a Resíduos Comuns - Uso exclusivo para resíduos
infectantes

Frequência de coleta: 3x por semana período vespertino.
Tratamento: Será realizado tratamento por empresa a definir. O contêiner é fechado com
cadeado. Uma chave fica com o caminhão de coleta e outra sob poder da unidade.
Destino Final: Vala especial do Aterro Sanitário municipal ou de acordo com a legislação
aplicável / destinação da empresa.
GRUPO D: Resíduos Comuns Responsável pelo transporte: A definir

Veículo utilizado: Caminhão próprio para resíduo comum com compactador.
Frequência de coleta: 3 x por semana - período noturno.
Destino Final: Aterro Sanitário municipal ou de acordo com a legislação aplicável /
destinação da empresa.
5.1.4.18.5.11

Outros Procedimentos que deverão ser Adotados:

5.1.4.18.5.11.1 Controle integrado de insetos e roedores: desinsetização será realizada 3/3
meses.
Processos de higienização e limpeza:

pacientes.
-

Limpeza geral diária antes de se iniciar o atendimento dos
Após recolhimento dos resíduos é realizada limpeza e

desinfecção dos recipientes de coleta.
-

Desinfecção de superfícies após cada atendimento.
Álcool 70% na cadeira e superfícies. - Desinfetante no piso.
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Instrumentais: processo padrão dentro da área suja das

unidades
Qualidade da água

Água da rede pública.
Limpeza da caixa d’água: 6/6 meses.
Análise da água: 6/6 meses.

Esgoto

rede pública c/ tratamento.

5.1.4.18.5.12

Indicadores

Os seguintes indicadores deverão ser produzidos com periodicidade anual a partir dos
dados obtidos desde o período de sua implantação:
Taxa de acidentes com resíduo perfurocortantes.
Variação da geração de resíduos.
Variação da proporção de resíduos do Grupo A. Variação da proporção de resíduos do
Grupo B. Variação da proporção de resíduos do Grupo C. Variação da proporção de resíduos do
Grupo D.
Variação da proporção de resíduos do Grupo E.
REGIMENTO INTERNO
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), tem como principal
objetivo atender à Resolução 358/05 (CONAMA) e a RDC 222/18 (ANVISA), a fim de:

•
hospitalar;

melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente

•

contribuir para o controle de infecção em serviços de saúde

e acidentes ocupacionais;
•

proteger a saúde e o meio ambiente;

•

reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados;

•
cada grupo;

estabelecer procedimentos adequados para o manejo de

•
contaminados.

estimular a reciclagem dos resíduos comuns não
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REGIMENTO INTERNO PARA A COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES GERAIS

DESCRIÇÃO
O Regimento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, publicado
inicialmente por meio da RDC ANVISA nº. 33 de 25 de fevereiro de 2003, submete-se agora a um
processo de harmonização das normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do
Conselho Nacional de Meio Ambiente/CONAMA e da Saúde através da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária/ANVISA referentes ao gerenciamento de RSS.
O encerramento dos trabalhos da Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e
Gestão de Resíduos do CONAMA, originaram a nova proposta técnica de revisão da Resolução
CONAMA nº. 283/2001, como resultado de mais de 1 ano de discussões no Grupo
de Trabalho. Este documento embasou os princípios que conduziram à revisão da RDC
ANVISA nº. 33/2003, e a RDC ANVISA 222/2018 cujo resultado é este Regimento Técnico
harmonizado com os novos critérios técnicos estabelecidos.
CAPÍTULO I
ABRANGÊNCIA
Art.1º Este Regimento aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de SaúdeRSS.
Art. 2º Para efeito deste Regimento Técnico, definem-se como geradores de RSS todos os
serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de
assistência 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. 3º 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.
CAPÍTULO II
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
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Art. 4º 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 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. 5º 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. 6º Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação constante
do Apêndice I, estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS.
Art. 7º 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.

I.

- MANEJO: O manejo dos RSS é entendido como a ação de

gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração
até a disposição final, incluindo as seguintes etapas:
a)

- SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no

momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas,
biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
b)

ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os

resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às
ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve
ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.
1.1.

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em

saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado
na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo
proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
1.2.

Os sacos devem estar contidos em recipientes de

material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de
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sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente
ao tombamento.
Os recipientes de acondicionamento existentes nas

1.3.

salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação.
Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em

1.4.

recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado,
resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
c)

- IDENTIFICAÇÃO - Consiste no conjunto de medidas que

permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo
informações ao correto manejo dos RSS.
A identificação deve estar aposta nos sacos de

1.1.

acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de
transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, em local de fácil
visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos
parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências
relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de
resíduos.
A identificação dos sacos de armazenamento e

1.2.

dos recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a
resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes.
O Grupo A é identificado pelo símbolo de

1.3.

substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco,
desenho e contornos pretos
O Grupo B é identificado através do símbolo de

1.4.

risco associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de
substância química e frases de risco.
1.5.

O Grupo C é representado pelo símbolo

internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos
de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO.
1.6.

O Grupo E é identificado pelo símbolo de
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substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco,
desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE,
indicando o risco que apresenta o resíduo.
d)

- TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos

dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou
armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta.
O transporte interno de resíduos deve ser

1.1.

realizado atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com
a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior
fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o
grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos.
Os recipientes para transporte interno devem ser

1.2.

constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao
próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados
com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este
Regimento Técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o
ruído. Os recipientes com mais de 400L de capacidade devem possuir válvula de dreno
no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga
permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.
e)

- ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda

temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo
aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar
o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à
547
apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em
recipientes de acondicionamento.

1.1.

O armazenamento temporário poderá ser

dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o
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armazenamento externo justifiquem.
A sala para guarda de recipientes de transporte

1.2.

interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas e laváveis, sendo o piso ainda
resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve possuir ponto de iluminação
artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para
o posterior traslado até a área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva
para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como “SALA DE
RESÍDUOS”.
A sala para o armazenamento temporário pode

1.3.

ser compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a sala deverá dispor de área
exclusiva de no mínimo 2 m2, para armazenar, dois recipientes coletores para
posterior traslado até a área de armazenamento externo.
No armazenamento temporário não é permitida a

1.4.

retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados.
Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser

1.5.

coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento, devem ser
conservados sob refrigeração, e quando não for possível, serem submetidos a outro
método de conservação.
O armazenamento de resíduos químicos deve

1.6.
atender à NBR 12235 da ABNT.
f)

TRATAMENTO - Consiste na 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. O tratamento pode ser aplicado no próprio
estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as condições
de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os
sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento
ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e
de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente.

1.1.

O processo de autoclavação aplicado em
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laboratórios para redução de carga microbiana de culturas e estoques de
microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando sob a
responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos
equipamentos mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente
registrados.
Os sistemas de tratamento térmico por

1.2.

incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução CONAMA nº. 316/2002.
ARMAZENAMENTO EXTERNO - Consiste na guarda dos

g)

recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente
exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.
1.1. No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora
dos recipientes ali estacionados.

COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS -Consistem na remoção

h)

dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento
ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições
de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio
ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana.
1.1. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados
de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT.

DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição de resíduos no

i)

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 III
RESPONSABILIDADES
Art. 8º Compete aos serviços geradores de RSS:

I.

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
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orientações contidas neste Regimento.
a)

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.
b)

Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação

da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e
do público em geral.
c)

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.
II.

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, quando couber, para
exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.
a)

Quando a formação profissional não abranger os

conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que
detenha as qualificações correspondentes.
b)

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.
c)

Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde

podem ser responsáveis pelo PGRSS, desde que atendam aos requisitos acima
descritos.
d)

O Responsável Técnico dos serviços de atendimento

individualizado pode ser o responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.
III.
PGRSS.

A designação de responsável pela coordenação da execução do

IV.

Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma

continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos, objeto deste
Regimento.
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Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os

V.

serviços referentes ao tema desta Resolução e seu Regimento Técnico, as exigências de
comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de
serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde,
bem como no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos.
Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a

VI.

apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos
de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de
limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos.
Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da

VII.

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.
Manter registro de operação de venda ou de doação dos

VIII.

resíduos destinados à reciclagem ou compostagem, obedecidos nas alíneas “b” e “c” do
inciso III do art. 19 deste Regimento. Os registros devem ser mantidos até a inspeção
subseqüente.
Art. 9º A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que gere
resíduo classificado no Grupo B, de fornecer informações documentadas referentes ao risco
inerente do manejo e disposição final do produto ou do resíduo. Estas informações devem
acompanhar o produto até o gerador do resíduo.
I. Os detentores de registro de medicamentos devem ainda manter atualizada, junto à
Gerência Geral de Medicamentos/GGMED/ANVISA, listagem de seus produtos que, em função
de seu princípio ativo e forma farmacêutica, não oferecem riscos de manejo e disposição final.
Devem informar o nome comercial, o princípio ativo, a forma farmacêutica e o respectivo registro
do produto. Essa listagem ficará disponível no endereço eletrônico da ANVISA, para consulta dos
geradores de resíduos.
CAPÍTULO IV
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS
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Art. 10 Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde - PGRSS;

I.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o

documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos,
observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos,
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de
proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
II.

O PGRSS deve contemplar ainda:

a)

Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a

elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas
dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos neste Regimento.
b)

Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições

contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo com a especificidade do serviço.
c)
As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de
insetos e roedores.
552

d)

As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no

serviço, definidos pela Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde ou por
setor específico.
e)

O atendimento às orientações e regulamentações estaduais,

municipais ou do Distrito Federal, no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde.
f)
acidentes.

As ações a serem adotadas em situações de emergência e

g)
trabalhador.

As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do

h)

Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro

das informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com a
periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser
registrados em documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos.
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- O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação

i)

abrangendo todos os setores geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a
Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde - CCISS, Comissões Internas de
Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, em consonância com o
art. 24 deste Regimento e com as legislações de saúde, ambiental e de normas da
CNEN, vigentes.
III.
considerando;

Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS,
O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle,

a)

incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e confiáveis,
que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado.
A avaliação deve ser realizada levando-se em conta, no

b)

mínimo, os seguintes indicadores:
1.1.

Taxa de acidentes com resíduo pérfurocortante

1.2.

Variação da geração de resíduos

1.3.

Variação da proporção de resíduos do Grupo A

1.4.

Variação da proporção de resíduos do Grupo B

1.5.

Variação da proporção de resíduos do Grupo D

1.6.

Variação da proporção de resíduos do Grupo E
Variação do percentual de reciclagem
Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação

1.7.
I.

do PGRSS e posteriormente com freqüência anual.
A ANVISA publicará regulamento orientador para a construção dos

II.

indicadores mencionados na alínea b, inciso III do art. 10.
CAPÍTULO V
MANEJO DE RSS
Art. 11 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.
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Art. 12 GRUPO A1

culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de

I.

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.
Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível

a)

com o processo de tratamento a ser utilizado.
Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo

b)

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.
Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte

c)
forma:

Se não houver descaracterização física das estruturas,

1.1.

devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos
quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e
identificados.

Havendo descaracterização física das estruturas, podem

1.2.

ser acondicionados como resíduos do Grupo D.
II.

Resíduos

resultantes

de

atividades

de

vacinação

com

microorganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do
prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas
e seringas. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.
a)

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.
b)

Os resíduos provenientes de campanha de vacinação e

atividade de vacinação em serviço público de saúde, quando não puderem ser
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submetidos ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos e devolvidos
às Secretarias de Saúde responsáveis pela distribuição, em recipiente rígido, resistente
à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificado, de forma a
garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.
c)
geração.

Os demais serviços devem tratar estes resíduos em seu local de

d)
forma:

Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte
Se não houver descaracterização física das estruturas,

1.1.

devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos
quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e
identificados.
Havendo descaracterização física das estruturas, podem

1.2.

ser acondicionados como resíduos do Grupo D.
Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais,

III.

com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4,
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de
doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de
transmissão seja desconhecido. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição
final.

a)

A manipulação em ambiente laboratorial de pesquisa, ensino

ou assistência deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da
Saúde - Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico,
correspondente aos respectivos microrganismos.
b)

Devem ser acondicionados conforme o alínea “b” do inciso I do

art. 7º, em saco vermelho, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua
capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados.
c)

Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo

físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 783

Proposta Policlínica Regional - Posse

eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de
Inativação Microbiana
Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte

d)
forma:

Se não houver descaracterização física das estruturas,

1.1.

devem ser acondicionados conforme na alínea “b” do inciso I do art. 7º, em saco
branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade
ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados .
Havendo descaracterização física das estruturas, podem

1.2.

ser acondicionados como resíduos do Grupo D.
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes

IV.

rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido,
e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo
sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Devem ser
submetidos a tratamento antes da disposição final.
Devem ser acondicionados conforme na alínea “b” do inciso I

a)

do art. 7º , em saco vermelho, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de
sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados.
Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo

b)

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 e que desestruture as suas características físicas, de modo a se
tornarem irreconhecíveis.

c)
do Grupo D.

Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos

d)

Caso o tratamento previsto na alínea d do inciso I venha a ser

realizado fora da unidade geradora, o acondicionamento para transporte deve ser em
recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de
controle de fechamento e devidamente identificado, conforme item 1.3 da alínea c do
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Art. 7º, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.
As bolsas de hemocomponentes contaminadas poderão ter a

e)

sua utilização autorizada para finalidades específicas tais como ensaios de proficiência
e confecção de produtos para diagnóstico de uso in vitro, de acordo com Regimento
Técnico a ser elaborado pela ANVISA. Caso não seja possível a utilização acima, devem
ser submetidas a processo de tratamento.
As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou

f)

líquidos corpóreos, podem ser descartadas diretamente no sistema de coleta de
esgotos, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.
Art. 13 GRUPO A2
I. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, 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
anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. Devem ser submetidos a tratamento antes da
disposição final.

g)

Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível

com o processo de tratamento a ser utilizado. Quando houver necessidade de
fracionamento, em função do porte do animal, a autorização do órgão de saúde
competente deve obrigatoriamente constar do PGRSS.
h)

Resíduos contendo microrganismos com alto risco de

transmissibilidade e alto potencial de letalidade (Classe de risco 4) devem ser
submetidos, no local de geração, a 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 e posteriormente
encaminhados para tratamento térmico por incineração.
i)

Os resíduos não enquadrados na alínea b do inciso I devem ser

tratados utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser validados
para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento
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compatível com Nível III de Inativação Microbiana. O tratamento pode ser realizado
fora do local de geração, mas os resíduos não podem ser encaminhados para
tratamento em local externo ao serviço.
Após o tratamento dos resíduos da alínea c, estes podem ser

j)

encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para
disposição final de RSS, ou sepultamento em cemitério de animais.
Quando encaminhados para disposição final em aterro

k)

sanitário licenciado, devem ser acondicionados conforme alínea b, inciso I, art. 7º, em
saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua
capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3 da
alínea c art. 7º e a inscrição de “PEÇAS ANATÔMICAS DE ANIMAIS”.
Art. 14 GRUPO A3

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de

I.

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.
Após o registro no local de geração, devem ser encaminhados

a)
para:

Sepultamento em cemitério, desde que haja

1.1.

autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal ou;
Tratamento térmico por incineração ou cremação,

1.2.

em equipamento devidamente licenciado para esse fim.
Se forem encaminhados para sistema de tratamento, devem

b)

ser acondicionados conforme alínea b, inciso I, art.7º, em saco vermelho, que devem
ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada
24 horas e identificados conforme item 1.3 da alínea c, art.7º e a inscrição “PEÇAS
ANATÔMICAS”.
O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e

c)

Distrito Federal pode aprovar outros processos alternativos de destinação.
Art. 15 GRUPO A4
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Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e

I.

gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médicohospitalar 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 procedimento 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
anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas,
vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de
experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações;
cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas transfusionais
vazias ou com volume residual pós-transfusão.
Estes resíduos podem ser dispostos, sem tratamento prévio,

a)

em local devidamente licenciado para disposição final de RSS.
Devem ser acondicionados conforme na alínea “b” do inciso I

b)

do art. 7º, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3
de sua
capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item

da alínea c, art.7º.

1.3.
Art. 16 GRUPO A5

II.

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.
a)

Devem sempre ser encaminhados a sistema de incineração, de

acordo com o definido na RDC ANVISA nº 305/2002.
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Devem ser acondicionados conforme na alínea “b” do inciso I

b)

do art. 7º, em saco vermelho, que devem ser substituídos após cada procedimento e
identificados conforme item 1.3 da alínea “c” do inciso I do art. 7º. Devem ser
utilizados dois sacos como barreira de proteção, com preenchimento somente até 2/3
de sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
Parágrafo único: Os resíduos do Grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar,
devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa
treinada para a atividade, de acordo com este Regimento, e encaminhados ao estabelecimento
de saúde de referência.
Art. 17 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.
a)
II.

A FISPQ não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos.
Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio

ambiente, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou
reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos.
a)

Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados,

devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I.
b)

Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a

tratamento específico, sendo vedado o seu encaminhamento para disposição final em
aterros.
c)

Os resíduos de substâncias químicas, quando não fizerem parte

de mistura química, devem ser obrigatoriamente segregados e acondicionados de
forma isolada
III.

Devem

ser

acondicionados

observadas

as

exigências

de

compatibilidade química dos resíduos entre si, assim como de cada resíduo com os
materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes do
resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade
de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo.
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Quando os recipientes de acondicionamento forem

a)

constituídos de PEAD, deverá ser observada a compatibilidade.
Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser

IV.

acondicionados em recipientes individualizados, observadas as exigências de
compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar
reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou
deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja
permeável aos componentes do resíduo.
Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes

V.

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e
estanques, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados de acordo com
o item
1.4 da alínea c, inciso I, art.6º deste Regimento Técnico.

VI.

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de

material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas
características físico-químicas e seu estado físico, e identificados de acordo com o item
1.4 da alínea c, inciso I, art.6º deste Regulamento Técnico.
VII.

As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem

ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo
ser encaminhadas para processo de reciclagem.
VIII.

As embalagens e materiais contaminados por substâncias

caracterizadas no item inciso II do at. 17º deste Regulamento devem ser tratados da
mesma forma que a substância que as contaminou.
IX.

Os resíduos gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem

ser acondicionados, identificados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento
ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este Regulamento, e
encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência.
X.

As

excretas

de

pacientes

tratados

com

quimioterápicos

antineoplásicos podem ser eliminadas no esgoto, desde que haja Sistema de
Tratamento de Esgotos na região onde se encontra o serviço. Caso não exista
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tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no próprio
estabelecimento.
XI.

Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos;

citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antiretrovirais, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias
e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, devem ter seu manuseio conforme
o inciso II do art. 17.
XII.

Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a

controle especial, especificados na Portaria MS 344/98 e suas atualizações devem
atender à legislação sanitária em vigor.
XIII.

Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a

processo de neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente
lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as
diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de
saneamento competentes.
XIV.

Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo

de recuperação da prata ou então serem submetidos ao constante do inciso XVI.
XV.

O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo

Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo
com a Resolução CONAMA nº. 257/1999.
XVI.

Os demais resíduos sólidos contendo metais pesados podem ser

encaminhados a Aterro de Resíduos Perigosos-Classe I ou serem submetidos a
tratamento de acordo com as orientações do órgão local de meio ambiente, em
instalações licenciadas para este fim. Os resíduos líquidos deste grupo devem seguir
orientações específicas dos órgãos ambientais locais.
XVII.

Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em

recipientes sob selo d’água e encaminhados para recuperação.
XVIII.
ambiente
a)

Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio
Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a
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processo de reutilização, recuperação ou reciclagem.
Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à

b)

reutilização, recuperação ou reciclagem devem ser encaminhados para sistemas de
disposição final licenciados.
Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede

c)

coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam respectivamente as
diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de
saneamento competentes.
Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em

XIX.

função de seu princípio ativo e forma farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao
meio ambiente, conforme definido no inciso I do art. 9º, quando descartados por
serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos
ou apreendidos, devem atender ao disposto nno inciso XVIII do art. 17.
Os resíduos de produtos cosméticos, quando descartados por

XX.

farmácias, drogarias e distribuidores ou quando apreendidos, devem ter seu manuseio
conforme no inciso II do art. 17 ou 11.18, de acordo com a substância química de maior
risco e concentração existente em sua composição, independente da forma
farmacêutica.
Os

XXI.

resíduos

químicos dos

equipamentos automáticos de

laboratórios clínicos e dos reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados,
devem ser avaliados pelo
maior risco ou conforme as instruções contidas na FISPQ e tratados conforme no inciso II
do art. 17 ou 11.18.
Art. 18 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.
a)

Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em
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recipientes de material rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e
identificados conforme o inciso II do art. 18 deste Regimento.
b)

Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em

frascos de até dois litros ou em bombonas de material compatível com o líquido
armazenado, sempre que possível de plástico, resistentes, rígidos e estanques, com
tampa rosqueada, vedante, acomodados em bandejas de material inquebrável e com
profundidade suficiente para conter, com a devida margem de segurança, o volume
total do rejeito, e identificados.
c)

Os materiais perfurocortantes contaminados com

radionuclídeos, devem ser descartados separadamente, no local de sua geração,
imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa,
devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses
recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser
desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a
sua retirada manualmente.
II.
a)

IDENTIFICAÇÃO:
O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de

presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo
e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO, indicando o principal
risco que apresenta aquele material, além de informações sobre o
conteúdo, nome do elemento radioativo, tempo de decaimento, data de geração, nome
da unidade geradora, conforme norma da CNEN NE 6.05 e outras que a CNEN determinar.

b)

Os recipientes para os materiais perfurocortantes

contaminados com radionuclídeo devem receber a inscrição de “’PERFUROCORTANTE”
e a inscrição REJEITO RADIOATIVO, e demais informações exigidas.
c)

Após o decaimento do elemento radioativo a níveis do limite

de eliminação estabelecidos pela norma CNEN NE 6.05, o rótulo de REJEITO
RADIOATIVO deve ser retirado e substituído por outro rótulo, de acordo com o Grupo
do resíduo em que se enquadrar.
d)

O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos
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radioativos, além das especificações contidas no alínea “c” do inciso I do art. 7º deste
Regimento, deve ser provido de recipiente com sistema de blindagem com tampa para
acomodação de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser monitorado a cada
operação de transporte e ser submetido à descontaminação, quando necessário.
Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de drenagem no fundo. Deve
conter identificação com inscrição, símbolo e cor compatíveis com o resíduo do Grupo
C.
III.
a)

TRATAMENTO:
O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C - Rejeitos

Radioativos é o armazenamento, em condições adequadas, para o decaimento do
elemento radioativo. O objetivo do armazenamento para decaimento é manter o
radionuclídeo sob controle até que sua atividade atinja níveis que permitam liberá-lo
como resíduo não radioativo. Este armazenamento poderá ser realizado na própria
sala de manipulação ou em sala específica, identificada como sala de decaimento. A
escolha do local de armazenamento, considerando as meia-vidas, as atividades dos
elementos radioativos e o volume de rejeito gerado, deverá estar definida no Plano de
Radioproteção da Instalação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da CNEN. Para
serviços com atividade em Medicina Nuclear, observar ainda a norma NE - 3.05 da
CNEN.
b)

Os resíduos do Grupo A de fácil putrefação, contaminados com

radionuclídeos, depois de atendido os respectivos itens de acondicionamento e
identificação de rejeito radioativo, devem observar as condições de conservação
mencionadas no item 1.5, alínea e do inciso I do art. 7º, durante o período de
decaimento do elemento radioativo.
c)

O tratamento preliminar das excretas de seres humanos e de

animais submetidos à terapia ou a experimentos com radioisótopos deve ser feito de
acordo com os procedimentos constantes no Plano de Radioproteção.
d)

As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos

à terapia com Iodo 131, depois de atendidos os respectivos itens de acondicionamento
e identificação de rejeito radioativo, devem observar as condições de conservação
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mencionadas no item 1.5, alínea e do inciso I do art. 7º durante o período de
decaimento do elemento radioativo. Alternativamente, poderá ser adotada a
metodologia de trituração destes alimentos na sala de decaimento, com
direcionamento para o sistema de esgotos, desde que haja Sistema de Tratamento de
Esgotos na região onde se encontra a unidade.
O tratamento para decaimento deverá prever mecanismo de

e)

blindagem de maneira a garantir que a exposição ocupacional esteja de acordo com os
limites estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN. Quando o tratamento for realizado
na área de manipulação, devem ser utilizados recipientes blindados individualizados.
Quando feito em sala de decaimento, esta deve possuir paredes blindadas ou os
rejeitos radioativos devem estar acondicionados em recipientes individualizados com
blindagem.
f)
possuam mais de

Para serviços que realizem atividades de Medicina Nuclear e

3 equipamentos de diagnóstico ou pelo menos 1 quarto terapêutico, o armazenamento
para decaimento será feito em uma sala de decaimento de rejeitos radioativos com no mínimo 4
m², com os rejeitos acondicionados de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 18 deste
Regimento.

A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu

g)

acesso controlado. Deve estar sinalizada com o símbolo internacional de presença de
radiação ionizante e de área de acesso restrito, dispondo de meios para garantir
condições de segurança contra ação de eventos induzidos por fenômenos
566
naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção aprovado pela CNEN para a
instalação.

h)

O limite de eliminação para rejeitos radioativos sólidos é de 75

Bq/g, para qualquer radionuclídeo, conforme estabelecido na norma NE 6.05 da CNEN.
Na impossibilidade de comprovar-se a obediência a este limite, recomenda-se
aguardar o decaimento do radionuclídeo até níveis comparáveis à radiação de fundo.
i)

A eliminação de rejeitos radioativos líquidos no sistema de
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esgoto deve ser realizada em quantidades absolutas e concentrações inferiores às
especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, devendo esses valores ser parte integrante
do plano de gerenciamento.
A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera deve

j)

ser realizada em concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN,
mediante prévia autorização da CNEN.
O transporte externo de rejeitos radioativos, quando

k)

necessário, deve seguir orientação prévia específica da Comissão Nacional de Energia
Nuclear/CNEN.
Art. 19 GRUPO D

I.
a)

ACONDICIONAMENTO
Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos

serviços locais de limpeza urbana, utilizando-se sacos impermeáveis, contidos em
recipientes e receber identificação conforme o inciso II do art. 19deste Regimento.
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.
a)

IDENTIFICAÇÃO :
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,
567
baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável :

1.3.

azul - PAPÉIS

1.4.

amarelo - METAIS

1.5.

verde - VIDROS

1.6.

vermelho - PLÁSTICOS

1.7.
b)

marrom - RESÍDUOS ORGÂNICOS
Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor
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cinza nos recipientes.
Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não

c)

existe exigência para a padronização de cor destes recipientes.
São admissíveis outras formas de segregação,

d)

acondicionamento e identificação dos recipientes destes resíduos para fins de
reciclagem, de acordo com as características específicas das rotinas de cada serviço,
devendo estar contempladas no PGRSS
III.

TRATAMENTO
Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas

a)

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.
Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e

b)

jardinagem, sobras de alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos alimentares
de refeitórios e de outros que não tenham mantido contato com secreções, excreções
ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de compostagem.
Os restos e sobras de alimentos citados na alínea “b” do inciso

c)

III do art. 19 só podem ser utilizados para fins de ração animal, se forem submetidos ao
processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto, devidamente
avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do
Município, Estado ou do Distrito Federal.
Art. 20 - 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, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses
recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser
desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido
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reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente.
II.

O volume dos recipientes de acondicionamento deve ser

compatível com a geração diária deste tipo de resíduo.
III.

Os recipientes mencionados no inciso I devem ser descartados

quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de preenchimento
ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do recipiente, sendo proibido o seu
esvaziamento ou reaproveitamento.
IV.

Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços de assistência

domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de
atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este Regulamento,
e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência.
V.

Os recipientes devem estar identificados de acordo com o item

1.6 alínea “c” do inciso I do art. 7º, com símbolo internacional de risco biológico,
acrescido da inscrição de “PERFUROCORTANTE” e os riscos adicionais, químico ou
radiológico.
VI.

O armazenamento temporário, o transporte interno e o

armazenamento externo destes resíduos podem ser feitos nos mesmos recipientes
utilizados para o Grupo A.
VII.

TRATAMENTO

a)

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
b)

Dependendo da concentração e volume residual de

contaminação por substâncias químicas perigosas, estes resíduos devem ser
submetidos ao mesmo tratamento dado à substância contaminante.
c)

Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser
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submetidos ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou, conforme
orientações constantes do inciso III, art.18.
d)

As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à

saúde, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de paciente e os demais
resíduos perfurocortantes não necessitam de tratamento.
Parágrafo Único: As etapas seguintes do manejo dos RSS serão abordadas por processo,
por abrangerem mais de um tipo de resíduo em sua especificação, e devem estar em
conformidade com a Resolução CONAMA nº. 283/2001
Art. 21 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, 01 ambiente
separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com
o Grupo E e 01 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.
570

II.

O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o

volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a
periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve ser revestido
de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser
constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização, com
aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo)
da área do piso, com tela de proteção contra insetos.
III.

O abrigo referido no inciso II deste deve ter porta provida de tela

de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos
recipientes de coleta externa, pontos de iluminação e de água, tomada elétrica,
canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de esgoto do
estabelecimento e ralo sifonado com tampa que permita a sua vedação.
IV.

Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em
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local exclusivo com dimensionamento compatível com as características quantitativas e
qualitativas dos resíduos gerados.
O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser

V.

projetado e construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para
ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Ter piso e paredes revestidos
internamente de material resistente, impermeável e lavável, com acabamento liso. O
piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as canaletas. Deve possuir sistema
de drenagem com ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação. Possuir
porta dotada de proteção inferior para impedir o acesso de vetores e roedores.
O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em

VI.

local de fácil visualização, com sinalização de segurança-RESÍDUOS QUÍMICOS, com
símbolo baseado na norma NBR 7500 da ABNT.
O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda

VII.

as orientações contidas na norma NBR 12.235 da ABNT.
O abrigo de resíduos deve possuir área específica de

VIII.

higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais
equipamentos utilizados no manejo de RSS. A área deve possuir cobertura, dimensões
compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza e higienização, piso e
paredes lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de iluminação e tomada elétrica,
ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão, canaletas de escoamento de águas
servidas direcionadas para a rede de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado provido de
tampa que permita a sua vedação.

IX.

O trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o

armazenamento externo deve permitir livre acesso dos recipientes coletores de
resíduos, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, superfície plana, regular,
antiderrapante e rampa, quando necessária, com inclinação de acordo com a RDC
ANVISA nº. 50/2002.
X.

O estabelecimento gerador de RSS cuja geração semanal de

resíduos não exceda a 700 L e a diária não exceda a 150 L, pode optar pela instalação
de um abrigo reduzido exclusivo, com as seguintes características:
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Ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de

a)

aberturas teladas para ventilação, restrita a duas aberturas de 10X20 cm cada uma
delas, uma a 20 cm do piso e a outra a 20 cm do teto, abrindo para a área externa. A
critério da autoridade sanitária, estas aberturas podem dar para áreas internas da
edificação;
Piso, paredes, porta e teto de material liso, impermeável e

b)

lavável. Caimento de piso para ao lado oposto ao da abertura com instalação de ralo
sifonado ligado à instalação de esgoto sanitário do serviço.
Identificação na porta com o símbolo de acordo com o tipo de

c)
resíduo armazenado;

Ter localização tal que não abra diretamente para a área de

d)

permanência de pessoas e, circulação de público, dando-se preferência a locais de fácil
acesso à coleta externa e próxima a áreas de guarda de material de limpeza ou
expurgo.
CAPÍTULO VI
SEGURANÇA OCUPACIONAL
Art. 22 - 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.

I.

Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com

o Programa Nacional de Imunização-PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto
neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento.
II.

Os

trabalhadores

imunizados

devem

realizar

controle

laboratorial sorológico para avaliação da resposta imunológica.
Art.23 - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as
Normas Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 24 - O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser
capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades
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de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e
dos ambientes.

A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de

I.

equipamentos de proteção individual - uniforme, luvas, avental impermeável, máscara,
botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade de
mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação.
Art. 25 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, 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. 26 Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada,
independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar dentre outros temas:

I.

Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais;

II.

Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de

vigilância sanitária relativas aos RSS;
III.
resíduo;

Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do

IV.
saúde;

Sistema de gerenciamento adotado internamente na Unidade de

V.
materiais;

Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de

VI.

Conhecimento das responsabilidades e de tarefas;

VII.

Identificação das classes de resíduos;

VIII.

Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;

IX.

Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção

Individual-EPI e Coletiva-EPC;
X.

Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica);

XI.

Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes;
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Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica

XII.

quando houver rejeitos radioativos;
XIII.
emergenciais;

Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações

XIV.

Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município;

XV.

Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química.
Parágrafo único: Os programas de educação continuada podem ser desenvolvidos sob a

forma de consorciamento entre os diversos estabelecimentos existentes na localidade.
Art. 27 Todos os atos normativos mencionados neste Regulamento, quando substituídos
ou atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato
de origem.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL
O cronograma de atividade anual deve ser compreendido com os fatores relacionados da
respectiva Comissão de Gerenciamento de Resíduos e do Plano de Gerenciamento de resíduos
Sólidos dos Serviços de Saúde, estando previsto para operar mediante as ações propostas sendo:
REUNIÕES DE PLANEJAMENTO
As reuniões de planejamento contemplarão os mecanismos e estudos para implantação
da Comissão de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde e do PGRSS na Policlínica .
Definição dos responsáveis pela implantação e gerenciamento do PGRSS
Deverá ser definido responsável de implantação e gerenciamento do Plano Reforma /
Construção do sistema de armazenamento dos resíduos
A implantação do abrigo já está prevista no projeto arquitetônico da Policlínica Regional Unidade Posse, foi contemplado nesse cronograma para possível intervenção a ser realizada nos
abrigos.
Aquisição dos equipamentos para acondicionamento e armazenamento de resíduos
Deverá ser realizado o levantamento de todo o material para acondicionamento e
armazenamento disposto no PGRSS e complementadas nas reuniões de planejamento que
estarão mais perto da realidade operacional do empreendimento
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Definição e contratação da empresa responsável pela coleta, transporte e destinação final
dos resíduos deverão ser contratadas empresas devidamente licenciadas para transporte e
destinação final dos resíduos pertinentes.
Atividades a serem realizadas, após o início de operação do empreendimento Treinamento
do pessoalCapacitação para o trabalho com RSS
O treinamento dos funcionários é etapa primordial para o sucesso na implantação do
PGRSS
IMPLANTAÇÃO DO PGRSS/ CRONOGRAMA
O plano deve contar com prazo para sua implantação Monitoramento e avaliação da
implantação do PGRSS
A fase de monitoramento deverá persistir durante toda a vida útil do empreendimento

anual
ATIVIDADE
Fase que antecede o Fase de operação
período de operação

06
1

2
3

4

5

Reuniões
Planejamento

07

08

09

10 11

12

01

02

03 04

05

06

de

Criação da Comissão de
Resíduos
Definição
dos
Responsáveis
pelo
PGRSS
Reforma / Construção
dos
abrigos
de
Resíduos

6

Aquisição
de
equipamentos
Contratação
de
empresas terceirizadas

7

Treinamento
e
implantação do PGRSS

8

Monitoramento
avaliação

e
da
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implantação do PGRSS

9

Implementação
PGRSS

do

O PGRSS só poderá ser implantado após a sua aprovação pelos órgãos responsáveis
Os resíduos a serem gerados pela Policlínica em seu exercício de atividades de cuidados à
saúde pertencem aos diversos grupos portanto por vislumbrar RDC Nº 306 de 2004, deixa claro
que são aplicáveis somente os resíduos que estejam contaminados ou suspeitos de conter
agentes de Classe de risco, que apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação,
o que é o caso.
É importante esclarecer que somente alguns dos resíduos (Grupo “E”) originados pelas
atividades da Policlínica Regional - Unidade Posse, necessitarão de gerenciamento diferenciado,
para evitar a geração excessiva de resíduos que, erroneamente, terão que ser processados como
“potencialmente infectantes”, e conseqüentemente, e sem necessidade, de elevar o custo destes
serviços à coleta publica.
Além disso, ressalta-se a importância da nomeação da Comissão de Gerenciamento de
Resíduos capacitada para cuidar especificamente dos aspectos relacionados ao gerenciamento
dos resíduos sólidos e educação em saúde, permitindo uma interação com os demais
profissionais.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é entendido como a ação de
gerenciar desde a geração até o destino final. A segregação é um passo importante para ter um
adequado destino final. O Instituto CEM preocupa-se com a saúde pública e a qualidade do meio
ambiente, considerando os princípios da biossegurança.
Para fins de atendimento de apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
de Saúde da Policlínica Regional - Unidade Posse bem como a implementação das ações serão
adotadas as seguintes Legislações e Normas Técnicas:

•

LEI FEDERAL Nº 9605/98 – Dispõe sobre crimes ambientais.

•

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86 – Estabelece definições,

responsabilidade, critérios básicos,e diretrizes da avaliação do impacto ambiental,
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determina que aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou
perigosos são passíveis de avaliação.
•

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.
•

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 o gerenciamento dos
resíduos desde a geração até a disposição final.
•

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.
•

RESOLUÇÃO ANVISA RDC 306/04 – Dispõe sobre o regulamento

técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde.
•

NBR 10.004/87 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.
•

NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e

armazenamento de resíduos sólidos.
•

NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos

definidos na NBR 10004 – procedimentos.
•

NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia.

•

NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação.

•
procedimentos.

NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde –

•
procedimentos.

NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde –

•
classificação.

NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo –

•
especificação.

NBR 9.191/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo –
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•

NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo –

determinação da resistência à queda livre.
•

NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo –

Determinação para a capacidade volumétrica.
•
de lixo.

NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento

•
sólidos urbanos

NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos

- terminologia.

•

NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do

equipamento para incineração de resíduos sólidos perigosos.
•

NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde

perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos de ensaio.
•

CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos.

•

Código de Posturas do Município de Posse – GO

•

Lei Orgânica Municipal do Município de Posse – GO
COMISSÃO DO MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE

Com uma vasta experiência em gestão o INSTITUTO CEM propõe para esse contato de gestão
da Policlínica Regional - Unidade de Posse um sistema que permita em tempo hábil e preciso integrar
quantos procedimentos devem fazer com que os processos, alguns aparentemente básicos, ocorram
dentro dos níveis de qualidade necessários. Compreendendo que a prioridade a ser seguida esta na
vida dos pacientes e nos meios de subsistência dos funcionários que se colocam em risco caso isso
não seja monitorado e corrigido a tempo e a hora.
Pois quando as unidades de saúde querem rastrear sua eficácia operacional, e se certificarem
de que estão trabalhando segundo as normas exigidas, recorrem a indicadores de desempenho
hospitalar, os chamados KPIs hospitalares que nada mais é do que medidas ou métricas que as
organizações podem usar para avaliar concretamente seu desempenho.
Os KPIs são úteis na avaliação de operações e na definição de metas, mas eles devem atender
a um conjunto de critérios para serem verdadeiramente úteis para as organizações. Sem isso, os KPIs
não passam de números em planilhas. No entanto, se bem elaborados, ajudam os tomadores de
decisão a transformar os dados em insights reais. Assim, ao notarem algum desvio, podem promover
a melhoria contínua dos processos.
Portanto, o INSTITUTO CEM se propõe a analisar, 8 indicadores de desempenho hospitalar que
deverão ser considerados para a gestão do contrato na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. os
quais se encontram formalmente dispostos na Minuta do Contrato de Gestão, se dividem em:
indicadores de desempenho, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade e
indicadores econômicos- financeiros, conforme quadro exemplificativo a seguir:
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a) INDICADOR DE QUALIDADE/AÇÕES CORRETIVAS
1- Taxa de ocupação
Este, talvez, seja o mais importante dos indicadores de desempenho hospitalar. Ele demonstra
se uma Policlínica está atuando muito abaixo ou acima de sua capacidade. Ou seja, se possui leitos
rotineiramente vazios ou em falta.
A única maneira de manter as coisas funcionando sem problemas é acompanhar a taxa de
ocupação ao longo do tempo. A partir desse KPI, a gestão poderá fazer os ajustes necessários para
simplificar a eficiência uma vez que trata-se da relação percentual entre o número total de pacientes
atendidos por dia e o número de leitos disponíveis na Policlínica Regional - Unidade Posse.
A fórmula da taxa de ocupação é:
(número de pacientes por dia / número de leitos por dia) x 100
2- Duração Média da Estadia
O INSTITUTO CEM detalhará os dados levantados na unidade POLICLÍNICA para rastrear quanto
tempo os pacientes ficam após certos procedimentos ou em certos departamentos.
Se as estadias forem demoradas, a gestão deverá investigar possíveis causas (supervisão
administrativa, infecções, etc.).
Se a métrica revelar estadias curtas, a gestão irá garantir que os pacientes não estejam sendo
prematuramente liberados.
Seu cálculo será estipulado segundo o total de pacientes atendidos dividido pelo número de
pacientes que saíram nesse mesmo período de tempo.
A fórmula da duração média de estadia é:
(pacientes-dias em determinado período / saídas nesse mesmo período) x 100
3- Taxas de Infecção
Também conhecido como infecção associada a cuidados de saúde, este KPI mostra quantas
vezes os pacientes recebem certas infecções durante o tratamento médico.
Um número menor demonstra o compromisso da gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE em seguir as diretrizes de segurança e saneamento.
E KPI É medido pelo número de pacientes infectados dividido pelo total de pacientes atendidos
durante um certo período.
A fórmula da taxa de infecção é:
(pacientes infectados em determinado período / total de paciente atendidos mesmo
período) x 100
4- Taxa de Readmissão
Readmissão hospitalar é definida como a admissão hospitalar de um paciente em um mesma
Policlínica, após sua alta.
Isso significa que de alguma forma a alta pode ter sido dada de maneira equivocada. Altas taxas
de readmissão significam que o serviço prestado não está sendo satisfatório.
São também dispendiosos, pois são situações que deveriam ter sido resolvidas anteriormente.
Dentre os indicadores de desempenho hospitalar, tem sido mais proeminente do que nunca.
É calculado pela divisão do número de readmissões dividido pelo total de pacientes atendidos
em um certo período.
A fórmula da taxa de readmissão é:
(número de readmissões em determinado período / total de paciente atendido nesse mesmo
período) x 100
5. Tempo de espera do paciente
Quanto tempo o paciente fica sentado na sala de espera do pronto-socorro antes de receber
atendimento médico?
Tempos de espera mais longos significam menores índices de satisfação do paciente e maior
risco à sua saúde.
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A gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE medirá o tempo de espera da cada
paciente e dividir-se-a pelo número de atendimentos no período para se chegar a esse índice.
6. Margem Operacional
O INSTITUTO CEM acha importante acompanhar a operação da unidade POLICLÍNICA sob sua
gestão e, assim, avaliar a receita versus os gastos para estabelecer se a Policlínica Regional - Unidade
Posse é sustentável em longo prazo deve fazer parte de seus KPIs de gestão
A fórmula da margem operacional é:
Lucro Operacional / Receita Líquida
7. Satisfação do paciente
O INSTITUTO CEM acredita que um baixo índice de satisfação do paciente é uma enorme
bandeira vermelha para a gestão da unidade POLICLÍNICA. Sendo assim um convite a mudanças sérias
no pessoal, investir em treinamento e melhorar as instalações e equipamentos.
Não apenas uma pontuação baixa na satisfação do paciente indica que a unidade POLICLÍNICA
está desagradando os pacientes atuais, mas também sugere que eles estão perdendo os futuros.
Uma maneira de calcular o índice de satisfação de clientes, e que também pode ser usado para
pacientes, é por meio da pesquisa de satisfação do paciente e familiares atendidos na Policlínica
Regional - Unidade Posse Ela é feita com uma única pergunta, deste tipo:
‘Em uma escala de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar nossa Policlínica para parentes
e amigos?’
Notas 9 e 10 classificam os promotores de sua marca; notas 7 e 8, pacientes indiferentes à sua
marca e notas iguais ou inferiores a 6 são dadas por detratores de sua marca de gestão.
A construção destes números será feita pela unidade de Estatística com divulgação interna.
Reuniões periódicas serão realizadas para avaliar o panorama de cada serviço, com foco na
promoção da melhoria contínua, atendendo aos parâmetros propostos pela SMS, conforme tabela a
seguir:
QUADRO DE PARÂMETROS DE INDICADORES
Média de Permanência d e Internação
8 dias
Taxa de Infecção Hospitalar
<= 6%
Taxa de Mortalidade Global
<= 8,5%
Taxa de Ocupação Hospitalar
80%
Tempo de Entrega do Exame
12 horas
Índice de Satisfação do Paciente
>= 80%
Indicadores de qualidade
respostas às pesquisas de satisfação efetuadas no mês anterior (ativas e passivas);
Relatório detalhado da pesquisa de satisfação do mês anterior;
Relatório das ações e resultados em relação aos relatórios anteriores ao do mês
anterior;
Relatório de Indicadores dentro da meta (painel de controle);
Índice geral de satisfação dos usuários;
Índice de satisfação dos usuários (setorial).
Relatório mensal sobre principais eventos, resultados, demandas, sugestões,
informações gerais do ensino em serviço
% de alunos estagiários
Um serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de
forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do usuário. A qualidade é
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atingida quando estão satisfeitos determinados requisitos básicos da qualidade: qualidade
intrínseca; custo compatível e entrega em tempo hábil, entre outros (FALCONI, 1992).
Os requisitos da qualidade também são denominados como dimensões e possuem os
seguintes significados:
QUALIDADE INTRÍNSECA: Refere-se às características específicas do produto (bens ou serviços)
capazes de promover a satisfação do cliente, incluindo a ausência de problemas, a presença
de características que encantem o consumidor, qualidade das pessoas que trabalham na
empresa, qualidade de treinamento dessas pessoas, entre outras. Na gestão da saúde, refere-se
à qualidade da prestação do serviço à comunidade, gerando sua breve recuperação ou a
manutenção de sua saúde. Além disso, a humanização do atendimento e o “bem servir” também
estão associados.
CUSTO COMPATÍVEL: Relaciona-se ao custo operacional da prestação do serviço,
envolvendo os custos de utilidades, insumos, pessoal (contratação, recrutamento e treinamento),
logística e administração. O custo deve ser o menor possível para que clientes e acionistas
sintam-se satisfeitos. No caso da administração pública, este indicador possui um peso ainda mais
significante, uma vez que representa o investimento do dinheiro público em prol da comunidade.
Quanto melhor for a gestão dos custos, maior parcela da população poderá ser atendida.
ENTREGA EM TEMPO HÁBIL: Diz respeito à entrega dos produtos e serviços, que deve ser feita
na data, local e quantidade corretos. Nas unidades hospitalares está associado ao tempo de espera
para atendimento, recebimento de exames, marcação de consultas etc.
A produtividade pode ser demonstrada da seguinte maneira, segundo o autor: P = Q/C
P = produtividade,
Q = qualidade
C = custos.
Essa produtividade pode ser melhorada com o aperfeiçoamento de três componentes
básicos que são: o hardware (equipamentos e materiais), o software (procedimentos ou “maneira
de fazer as coisas”) e o humanware (ser Humano).
É importante, nesse ponto, ressaltar que ninguém implanta a qualidade e sim a Gestão, ou
seja, as ações para atingir os resultados. Portanto os indicadores de desempenho que o INSTITUTO
CEM utilizará são compostos por indicadores que contemplam 3 aspectos essenciais para uma
gestão eficaz no atendimento aos usuários na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE: Indicadores
referentes à Resolubilidade no Atendimento dos Usuários; Indicadores referentes à Satisfação dos
Usuários; Indicadores referentes à gestão dos custos.
O diferencial do INSTITUTO CEM em relação a outros modelos de gestão decorre do fato de
que a ênfase é para o tripé Resolubilidade, Satisfação dos Usuários e Custos.Buscamos
otimizar o processo da gestão n a P O L I C L Í N I C A R E G I O N A L - U N I D A D E P O S S E focando
nos indicadores de desempenho desses três grupos de indicadores. Obviamente, muitos outros
indicadores têm a sua importância dentro do contexto de gestão na POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE, como por exemplo “ turn over” de colaboradores etc. No entanto, entendemos
que determinados aspectos devem ser priorizados na gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE, como explicado acima.
O modelo gestão de pessoas prioriza a meritocracia, a educação continuada como meio
para o desenvolvimento humano e profissional, o foco no cliente/usuário e o estímulo à
participação dos colaboradores na melhoria dos processos.
b) INDICADOR DE PRODUTIVIDADE/AÇÕES CORRETIVAS
Os indicadores de gestão da produtividade são mensais podem ser consolidados por
períodos tais como: trimestres, semestres e anual para oferecer uma visão da evolução das
atividades. São divididos em:
Indicadores de Recursos Humanos
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Pessoas por área
Pessoas por leito por área
Ìndice de treinamento de pessoal administrativo (Homens Hora Treinamento HHT);
Indice de treinamento de pessoal assistencial (HHT)
Ìndice de absenteísmo por área (%);
% acidentes do trabalho por área
% desvio em relação ao orçado (R$) por área/departamento da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE
Acidentes com afastamento por área
Turn over por área (%)
Indicadores da operação na unidade POLICLÍNICA
Censo hospitalar: pacientes internados por setor (diário)
Censo hospitalar : SADT ( diário)
Admissões/altas/consultas no PA (por especialidade), eletivas e retorno (diário);
Controle de medicamentos controlados (consumo) (diário);
Protocolos clínicos implantados (mensal);
Dispensação de medicamentos (prazo médio em minutos entre recepção da solicitação
e dispensação);
Comissão de Revisão de Prontuário (ações);
Comissão de Verificação de Óbito (ações);
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (ações);
Comissão de Farmácia e Terapêutica (ações);
Equipe multidisciplinar de Terapia Nutricional (ações);
Prazo médio de internação por especialidade/setor de internação
Cirurgias suspensas e motivo (diário);
Cirurgias realizadas e especialidade (diário);
Altas após 12 horas (diário);
Atrasos de inicio de cirurgia superior a 1,5 hora (diário);
Consultas/hora;
Prazo médio de entrega de exames (por tipo de exame: laboratorial e imagem);
Quantidade média de exames por setor de internação;
Quantidade de quedas de usuários (mensal e anual);
Quantidade de ocorrência de flebite (mensal e anual);
Quantidade de injúrias por cateter, sonda e cânula (mensal e anual);
Quantidade de úlceras de pressão (mensal e anual)
Quantidade de infecção em sitio cirúrgico (mensal e anual);
Quantidade de acidentes perfuro cortantes (mensal e anual);
Quantidade de prescrições avaliadas pelo farmacêutico (mensal e anual);
Quantidade de R$ de aquisições avulsas de materiais e medicamentos (com justificativa);
Quantidade de consultas de psicologia/fisioterapia e serviço social;
% de conformidade de calibração de equipamentos (engenharia clínica);
horas centro cirúrgico indisponíveis pela manutenção;
dias/leito por setor indisponíveis pela manutenção
tempo médio de limpeza concorrente nos leitos de internação
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tempo médio de limpeza no centro cirúrgico: cirurgias limpas e sujas
quantidade e valor dos ajustes decorrentes da auditoria médica interna.
Prazo médio de permanência por tipo de paciente: clínico/cirúrgico/setor de internação
/especialidade/equipe médica;
Taxa de ocupação de leitos por setor de internação;
Giro (pacientes/dia) de leitos por setor de internação;
Utilização do centro cirúrgico por dia da semana/# horas/especialidade/equipe cirúrgica.
Pacientes em
espera para
procedimentos cirúrgicos/SADT/consulta
especializada (diário);
dias de espera para procedimento cirúrgico/SADT/consulta especializada (diário);
minutos de espera para atendimento de consultas no PA.
Taxa de mortalidade geral;
Taxa de mortalidade por setor de internação;
Taxa de mortalidade por especialidade médica
Taxa de infecção hospitalar geral;
Taxa de infecção hospitalar por setor de internação;
Taxa de infecção hospitalar por especialidade médica
Taxa de infecção hospitalar por cateter venoso;
Taxa de infecção hospitalar por cateter umbilical
Taxa de infecção hospitalar por cateter vesical;
Taxa de infecção hospitalar por ventilação mecânica
Taxa de reinternação para pacientes da clínica cirúrgica;
Taxa de atendimento a pacientes referenciados.
Quadro geral de certidões/alvarás/autorizações na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
POSSE com previsão de vencimento e prazo de obtenção;
Acompanhamento de processos trabalhistas e risco de penalização
Acompanhamento de bloqueios/resgates judiciais;
c) INDICADOR ECONÔMICO-FINANCEIROS/AÇÕES CORRETIVAS
Os indicadores economicos e financeiros são mensais podem ser consolidados por períodos
tais como: trimestres, semestres e anual para oferecer uma visão da evolução das atividades. São
divididos em:
Indicadores econômicos/financeiros
Custo de pessoal por leito/setor de internação;
Custo por tipo de cirurgia/especialidade/equipe cirúrgica
Custo por exame de SADT;
Giro do estoque, por tipo de item/grupos
Custo de carregamento de materiais/medicamentos em estoque
Análise do prazo médio de pagamento de fornecedores com sugestões de estratégias
de negociação para ampliação;
Relatório de falta de materiais/medicamentos (diário);
Contratos de manutenção com acompanhamento em dia;
Desvio em relação ao orçado (R$) por área/departamento da POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE POSSE;
Desvio em relação ao orçado (R$) por tipo de despesa;
R$ multas pagas por atraso de pagamentos a fornecedores/impostos/taxas;
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Repasses da SMS pendentes (R$);
Saldo bancário (diário);
Fluxo de Caixa (previsão de recebimentos e pagamentos de 30 dias futuros, por tipo de
despesa/área da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE (diário);
Revisão do Orçamento (trimestral);
Análise das Despesas Operacionais;
Análise dos Investimentos realizados;
Resultado Financeiro;
Títulos protestados (diário);
Índice e Relatório de glosas (R$) com motivos;
Índice de prontuários entregues fora do prazo para o faturamento;
Índice de informações entregues fora do prazo para a SMS;
Valor e dos ajustes de estoques para mais e para menos, por família de material e
curva ABC dentro das famílias.
O INSTITUTO CEM vê na gestão na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE com a escolha
dos indicadores acima da mesma forma que no cotidiano das pessoas as medições estão presentes
(velocidade dos veículos, pressão arterial, peso das mercadorias), as métricas também estão
presentes na vida das empresas e são importantes para a saúde das mesmas. Portanto a escolha e o
uso de indicadores de desempenho têm se revelado um assunto bastante desafiador na quase
totalidade das empresas e assim o INSTITUTO CEM propõe indicadores para medir a eficiência e a
eficácia de sua gestão.
O cálculo dos indicadores será facilitado pela informática. Com uso de modernos sistemas á ser
implantados, para facilitar a obtenção de indicadores prontos ou dos elementos necessários para o
cálculo dos mesmos que estarão disponíveis ou são de fácil obtenção.
A gestão da unidade POLICLÍNICA pelo INSTITUTO CEM definira as metas à partir de :
percentual de melhoria em relação ao resultado histórico;
comparação com desempenho de outras Unidades sob sua gestão;
comparação com a concorrência (quando disponível); comparação com benchmarks.
Vale lembrar que Metas impossíveis ou muito fáceis de alcançar não estimulam as pessoas. Daí
a grande preocupação do INSTITUTO CEM de acertar na definição das mesmas.
Sempre que o resultado não for bom em qualquer uma das comparações citadas, o Instituto
CEM irá tomar alguma providência (exemplos, alocar recursos, redefinir responsabilidades e ações,
dentre outros) ou deverá ter uma justificativa muito consistente para aguardar mais um ou mais
pontos para análise e possíveis ações e, isto será documentado.
Quando a meta for atingida, será redefinida a mesma, com desafios maiores, mas levando-se
em consideração limitações econômicas, técnicas, etc.
O importante é que o INSTITUTO CEM tem em mente que toda vez que for definida ou revisada
uma meta (alvo) irá definir o plano (ações, prazos, responsáveis, recursos) para atingi-la.

5.2
5.2.1

QUALIDADE SUBJETIVA
ACOLHIMENTO

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação
profissional/usuário através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade.
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O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a
atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no
serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos usuários.
Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando,
quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para continuidade
da assistência, estabelecendo articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses
encaminhamentos.
Paradigma
Constatar os problemas de saúde e toma-los como desafio, não é suficiente para imprimir
as mudanças que possam traduzir a saúde como direito e patrimônio público da sociedade".
É preciso restabelecer no cotidiano o princípio da universalidade do acesso, a
responsabilização pela saúde dos indivíduos e a consequente constituição de vínculos entre os
profissionais e população. empenhando se na construção coletiva de estratégias que promovam
mudanças nas práticas dos serviços, onde a defesa. e: afirmação: de uma vida digna de ser vivida
seja adotada como lema.
Tradicionalmente a noção de acolhimento no campo da sido identificada ora com uma
dimensão espacial, recepção administrativa e ambiente confortável; ora com uma ação de
triagem administrativa e repasse de encaminhamentos,
Ambas as noções têm sua importância, entretanto: quando tomadas. isoladamente os
processos de trabalho em saúde se restringem ação e descomprometida com os processos de
responsabilização de produção de vínculo. Neste funcionamento o objetivo principal é o repasse
do problema tendo Como foco a doença e não o sujeito e suas necessidades.
Desdobra se daí a questão do acesso comumente trabalhado a partir das filas por ordem
de chegada, sem avaliação do potencial de risco e agravo, o funcionamento de agendas restritivas
dos profissionais de saúde funcionando a moda privada de clientela cativa e num modelo médico
centrado, sem ação de vínculo e responsabilidade, principalmente numa Policlínica de referência
para Doenças.
Este funcionamento demonstra a lógica perversa no qual a grande parte dos serviços de
saúde vem se apoiando para o desenvolvimento do trabalho cotidiano. Lógica esta, que tem
produzido falta de estímulo dos profissionais, arranjos desagregadores para suprir a falta de uma
remuneração justa, a precarização da capacitação técnica pela não inserção do conjunto de
profissionais ligados à assistência, a não integração de diferentes setores e projetos e a não
articulação com a rede de serviços no sistema de referência e contra referência
O que vemos é que este funcionamento tem produzido sofrimento e precarização da vida
não só dos usuários, mas também dos profissionais de saúde,
A reversão deste processo nos convoca a acolher o desafio de construirmos alianças éticas
com a produção da vida e traçar nestas a coprodução de compromissos singulares reativando o
protagonismo dos sujeitos, usuários e profissionais de saúde. Não há como constituir se como
sujeito e agir como tal, fora das estratégias de constituição das subjetividades que cada contexto
oferece, o Acolhimento como estratégia de interferência nos processos de trabalho.
Assim, o Acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética que se constrói
em meio a imperativos de necessidade, de direito e da solidariedade humana. Desse modo ele
não se constitui como uma etapa do processo, mas como ações que devem ocorrer em todos os
locais e momentos da Unidade.
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Colocar em ação o acolhimento como diretriz operacional requer uma nova atitude de
mudança no fazer em saúde e implica:
•

Numa reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de
trabalho de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional,
encarregada da escuta e resolução do problema do usuário.

•

Em mudanças estruturais na forma de gestão da unidade ampliando: Os espaços
democráticos de discussão/decisão, os espaços de escuta, as trocas e decisões coletivas.

•

Uma postura de escuta e compromisso de dar respostas às necessidades dê saúde.
trazidas pelo usuário.

Acolher com resolutividade as pessoas que procuram uma unidade de saúde pressupõe
que todas as pessoas que procuram a unidade, deverão ser acolhidas por profissional da equipe
técnica. O profissional deve escutar a queixa, identificar riscos e vulnerabilidade (escuta
qualificada) e se responsabilizar para dar uma resposta ao problema.
Neste funcionamento o acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada dos
processos de produção de saúde e capilariza se em inúmeras outras ações, que partindo do
complexo encontro do sujeito profissional de saúde e do sujeito demandante, possibilita analisar:
•

A adequação da área física.

•

As formas de organização dos serviços de saúde.

•

A governabilidade das equipes locais.

•

A humanização das relações em serviço.

•

Os modelos de gestão vigentes na unidade de saúde.

•

O ato da escuta.

•

O uso ou não de saberes para melhoria da qualidade das ações de saúde e o quanto estes
saberes estão a favor da vida.

O Acolhimento como dispositivo tecnológico e as mudanças possíveis no trabalho da
atenção e produção de saúde.
O Acolhimento como dispositivo tecno assistencial é disparador de reflexões e mudanças
nos modos de operar a assistência, pois interroga as relações clínicas no trabalho em saúde, os
modelos de atenção e gestão e as relações de acessibilidade. Tais indagações, quando acolhidas
e transformadas em invenção de novos modos de se produzir a assistência e a "si" como
profissional de saúde objetivam:

•

A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde mudando a forma tradicional
de entrada por filas e ordem de chegada.

•

A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários em relação a forma
de escutar este usuário em seus problemas e demandas, uma abordagem integral a partir de
parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.

•

O aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e complementaridade das
atividades exercidas por categoria, buscando o atendimento por tipos apresentados,
complexidade do problema, grau de saber e tecnologias exigidas para a solução.
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•

O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde, em seu contexto existencial
e elevação dos coeficientes de vínculo e confiança entre eles.

•

A operacionalização de uma clínica afiliada .

•

A diminuição de riscos relacionados: ao tempo. do atendimento na intervenção em casos
de maior necessidade.

•

O aumento da satisfação do paciente.

5.2.1.1

Proposta Para Implantação Do Acolhimento Dos Usuários Na Unidade

A proposta humanização está alicerçada no Programa Nacional de Humanização da
Assistência Hospitalar (PNHAH) e visa implantar rotinas para melhorar o atendimento e o
trabalho dos profissionais da saúde em termos da humanização dos serviços prestados pela
Unidade Assistencial de Saúde,
Em conformidade com o Manual de Humanização do Ministério: da Saúde, serão
considerados os parâmetros de atendimento ao usuário e de condições de trabalho dos
profissionais, para avaliação de ações que torne a Unidade Assistencial referência no Programa
Nacional de Humanização da Assistência,
Com o objetivo de cuidar da dimensão humana foi criado o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH).
Os benefícios concretos do PNHAH alcançam a todos que dele participam:
•

Usuários, trabalhadores de saúde e gestores do sistema hospitalar.

•

Para o usuário, a oferta de um tratamento digno, solidário e acolhedor por parte dos que
o atendem não é apenas direito, mas etapa fundamental na conquista da cidadania.

•

Para o profissional de saúde, a oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido de sua
prática, sentido e valor de se trabalhar numa organização de saúde,. pois não há
humanização da assistência sem cuidar da realização pessoal e profissional dos que a
fazem. Não há humanização sem um projeto coletivo em que toda a organização se
reconheça e:, nele, se revalorize.
Objetivos:

5.2.1.1.1.1 Objetivo Geral
Implantar o Acolhimento na Unidade de Saúde
5.2.1.1.1.2 Objetivos Específicos

•

Redimensionar o papel dos profissionais da Unidade de Saúde na perspectiva do
Acolhimento.

•

Capacitar os funcionários que fazem parte da unidade de saúde, envolvendo os usuários
no processo.

•

Contribuir para uma melhor qualidade de atendimento e efetivação dos serviços.
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Um dos pilares que sustenta a estratégia do acolhimento é a relação entre os atores
envolvidos e como compreender as percepções de trabalhadores e usuários de uma unidade de
saúde sobre o papel da comunicação no contexto do acolhimento.
O acolhimento é uma abordagem prévia à clientela, melhorando e efetivando as consultas.
É importante resolver o problema para facilitar e organizar o atendimento dos programas da
unidade de saúde para satisfação dos profissionais de saúde e da comunidade.
Para tal fim o Instituto CEM parte dos seguintes princípios:

•

Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a
acessibilidade universal. Assim o serviço de saúde assume a sua função de acolher, escutar e dar
uma resposta positiva capaz de resolver os problemas de saúde da população.

•

Reorganizar seu processo de trabalho, a fim de que esse desloque seu eixo central, do
médico para uma equipe multiprofissional equipe de acolhimento ,. que se encarrega da escuta
do usuário, comprometendo se a resolver seu problema de saúde.
Qualificar a relação trabalhador usuário, que deve dar se por parâmetros humanitários de
solidariedade e cidadania.

•

Atender a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso
diferenciado aos demais níveis de assistência.

•

Comprometer se com a referência e contra referência, conforme as necessidades dos
usuários.

•

Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e
respeitando as diferenças e as necessidades dos pacientes.
5.2.1.1.1.2.1 Protocolo de Classificação de Risco

Introdução
O Acolhimento com Classificação de Risco deve ser realizado por profissional de saúde, de
nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré- estabelecidos,
tendo por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem
de prioridade para o atendimento” (BRASIL, 2002).

Objetivos
•

Ser instrumento capaz de acolher o paciente e garantir um melhor acesso aos serviços,
de forma rápida e efetiva.

•

Identificar prontamente as condições de vida do paciente para propor o melhor
atendimento.

•

Agir no tempo necessário de acordo com, as necessidades do paciente. e no tempo
terapêutico.

•

Organizar o processo de trabalho e espaço físico dá Unidade dê Atendimento.

•

Informar aos pacientes e seus familiares a expectativa do tempo de atendimento e
tempo de espera diminuindo a ansiedade gerada pelo que é desconhecido.

•

Esclarecer a comunidade sobre as formas de atendimento realizadas na Unidade de
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Saúde.
•

Priorizar o atendimento de acordo com os critérios clínicos, idosos, crianças, e pessoas
com necessidades especiais e não por ordem de chegada

•

Humanizar o atendimento mediante escuta qualificada do cidadão que busca os serviços
de saúde.

•

Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços da
unidade.

•

Construir os fluxos de atendimento, considerando a rede dos serviços de prestação de
assistência à saúde.

Finalmente cabe dizer que programas de capacitação deverão ser implantados na Unidade
de Saúde, visando trazer, de fato, o acolhimento para a realidade no atendimento de saúde,

Critérios de Inclusão
Todos os pacientes atendidos na Policlínica que apresentarem os critérios de admissão da
unidade.

Público Alvo
Pacientes oriundos de Unidades Básicas de Saúde Municipais previamente regulados.

Equipe Envolvida
Equipe multiprofissional: enfermeiro, técnico de enfermagem, equipe médica,
administrativos e profissionais da portaria/recepção.
5.2.1.1.1.2.2 Processo de Acolhimento e Classificação de Risco
O paciente, oriundo da Unidade Básica de Saúde previamente regulado, ao adentrar a
Unidade deverá se identificar na Portaria, onde receberá a etiqueta de identificação constando
dois dados identificadores (Nome completo e Data de nascimento). Será acolhido pela equipe
administrativa. Esta entrará em contato com o enfermeiro responsável pelo
Acolhimento/Classificação de Risco e com o médico responsável pelo atendimento.
Inicialmente o paciente será avaliado pelo enfermeiro, que após o acolhimento realizará a
Classificação de Risco e o registro em impresso específico (Ficha de Acolhimento com
Classificação de Risco). Após a avalição inicial, será fixado na etiqueta de identificação do paciente
uma tarja com a cor correspondente à sua classificação (grau de prioridade para atendimento
médico).
O paciente com pequena cirurgia previamente agendada (eletiva), automaticamente
receberão pulseira de identificação hospitalar com etiqueta azul. Em seguida, o atendimento será
realizado diretamente pelo médico não se fazendo necessária a Classificação de Riscos para
definição de prioridade no atendimento.
Se paciente de Cota Direta oriundo do Ambulatório Médico da própria Policlínica, será
realizada procedimento administrativo e o mesmo será encaminhado diretamente para as
unidades de atendimento solicitado.
5.2.1.1.1.2.2.1

Avaliação do Paciente

Queixa principal;
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•

Início – evolução – tempo da queixa/doença;

•

Estado físico do paciente;

•

Escala de dor e de Glasgow;

•

Medicações em uso, doenças preexistentes, alergias e hábitos de vida;

•

Dados vitais: pressão arterial, temperatura, saturação de O2;

•

Glicemia Capilar;

•

Classificação de Gravidade;

5.2.1.1.1.2.2.2

Conduta a ser tomada

Os pacientes classificados aguardarão atendimento médico em sala de espera, tendo sido
orientados que serão atendidos. Deverão receber atendimento médico em até 120 minutos. Se
não forem atendidos deverão ser reavaliados em 120 minutos após o atendimento de
enfermagem inicial.
5.2.1.2

Manual Com Indicação Das Formas De Notificação, Recepção, Orientação Social E
Apoio Psicossocial Aos Pacientes E Familiares

5.2.1.2.1.1 Manual de Recepção e Orientação Social Para Usuários e Familiares
Além da recepção cordial, das instruções verbais, dos eventuais esclarecimentos de
dúvidas, também verbais, o paciente e acompanhante receberão um manual para orientação
como a seguir:
"Prezado(a) Paciente",
Esperamos que sua estada conosco seja breve e que tenha pronta
recuperação. A finalidade deste manual é procurar orientá-lo e ao seu
acompanhante sobre as rotinas da Unidade Assistencial de Saúde, dos
procedimentos habituais e dos serviços disponíveis, para seu conforto
e segurança durante sua permanência conosco.

5.2.1.2.1.1.1 Protocolo de Atendimento
•

O paciente em sua unidade saúde, após atendimento terá sua solicitação, e devidas
documentações emitidas, será disponibilizado no sistema de regulação,

•

A Policlínica, de acordo com seu fluxo de atendimento estabelecido, abre atendimento
ao paciente;

•

A equipe entra em contato, ou via sistema on-line, o paciente agenda seu atendimento;

•

A equipe entra em contato confirma os dados, do paciente, confirma tipo de
atendimento que será disponibilizado, informa, quando for caso do transporte gratuito
de pacientes dos municípios da macrorregião atendida, bem como data horários e
aspectos prévios necessários a serem seguidos pelo paciente, para atendimento de
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consultas, exames, tratamentos terapêuticos e/ou cirurgias de pequeno porte, quando
este for o caso. A equipe informa ainda os canais, telefone, internet sistema, email, para
dirimir qualquer duvida do paciente, informará como está estruturado o funcionamento
do setor que o paciente terá acesso.
•

O paciente chega à Unidade.

•

O paciente ou acompanhante dirige se a recepção.

•

O Auxiliar Administrativo da recepção realiza o cadastro dos dados de identificação do
paciente no sistema, imprime o citado documento, e entrega ao paciente/
acompanhante e solicita que o paciente se dirija ao Acolhimento.

•

O enfermeiro realiza o Histórico de Enfermagem e o Diagnóstico de Enfermagem
(Classificação de Risco) com o apoio do Técnico de Enfermagem.

Nota 01: Os pacientes com dificuldade de locomoção deverão dirigir se ao consultório de
Enfermagem enquanto o acompanhante providencia o cadastro dos dados de identificação do
mesmo.
A classificação de risco é feita baseada nos seguintes dados:

•

Situação/Queixa/Breve histórico (relatado pelo próprio paciente, familiar ou.
testemunhas)

•
•
•
•
•

Uso de medicações.

•
•
•
•
•

O médico realiza a história da doença.

•

O médico reavalia o paciente e atesta a sua alta conforme condições clínicas.

Verificação de sinais vitais.
Exame físico sumário buscando sinais objetivos
Verificação da glicemia, eletrocardiograma se necessário.

O enfermeiro encaminha pacientes de acordo com o grau de necessidade e tempo
terapêutico.
O médico registra a hipótese diagnóstica
O médico solicita exames quando necessário.
O médico define a conduta médica.

O enfermeiro evolui o paciente, apraza as medicações e presta os cuidados de
enfermagem necessários com o apoio do técnico ou auxiliar de enfermagem.

5.2.1.2.1.1.2 Responsabilidades
Auxiliar Administrativo da recepção:

•
•
•

Coletar dados para cadastro elou identificação,
Imprimir o Formulário de Atendimento.
Orientar o paciente/ acompanhante a dirigir se ao Acolhimento.
Equipe de Enfermagem:

•
•

Realizar o Histórico de Enfermagem.
Realizar o Diagnóstico de Enfermagem (Classificação de Risco).
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 819

Proposta Policlínica Regional - Posse

•
•
•
•

Realizar a Evolução de Enfermagem.
Realizar as anotações dos cuidados prestados ao paciente.
Viabilizar exames e procedimentos.
Orientar a alta ambulatorial.
Equipe Médica

•
•
•
•
•
•

Levantamento da História da Doença.
Realizar a Hipótese Diagnostica.
Solicitar exames quando necessário.
Definir a conduta médica.
Reavaliar a conduta estabelecida e evolução do paciente.
Atestar a alta ambulatorial
Serviço Social
Esclarecer e orientar os pacientes/acompanhantes sobre seus direitos.
Orientar os pacientes/acompanhantes sobre as normas e rotinas da instituição.
Viabilizar a realização de exame.
Solicitar ambulância para transporte dos pacientes.
Apoiar e acolher os familiares.

5.2.1.2.1.1.3 Atendimento Médico e Enfermagem
O paciente terá assistência permanente dos médicos plantonistas, para eventuais
intercorrências.
A Divisão de Enfermagem da Unidade manterá, nas enfermeiras, técnicos e auxiliares de
enfermagem que atuam e prestam cuidados aos pacientes durante 12 horas (7h00 19h00) de
segunda a sexta feira.
Os cuidados de Enfermagem serão prescritos pela enfermeira, que além de desenvolver
planos de assistência individualizada será também, responsável pela execução da prescrição
médica.
É vedada a interferência de acompanhantes/visitantes na assistência e na enfermagem da
Policlínica
5.2.1.2.1.1.4 Orientação Social E Apoio Psicossocial Aos Usuários E Familiares
Os critérios para eleger o usuário e os familiares para apoio psicológico e assistência social
serão definidos pelo médico responsável pelo caso, sendo informado ao Diretor Técnico quando
houver dúvidas sobre o procedimento a ser adotado.
A definição do atendimento psicossocial ao usuário e familiares será formada por meio de
iniciativa do médico responsável pelo paciente ou a partir de Sugestão orientação da
enfermagem, que são os profissionais que estão intimamente envolvidos com o .paciente e
familiares e podem avaliar com mais exatidão a necessidade de tal tipo de apoio psicológico.
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A orientação social também será fruto da iniciativa do médico; basicamente podendo a
equipe de enfermagem contribuir com sugestões para a atuação da equipe de assistência social
a partir de observações das atitudes do paciente e familiares.
Caso os familiares e paciente não necessitem de apoio social e sim apoio psicológico o
médico e enfermagem serão os únicos profissionais que poderão acionará a área de psicologia
para tomar a iniciativa de entrar em contato, novamente, Com o:pacientevfamiiiates,
A principal proposta é que haja um profissional Assistente Social e um Psicólogo todos os
turnos de funcionamento da Unidade de Saúde, atuando junto aos cidadãos e acompanhantes
nas salas de espera da emergência de forma integrada com o Ambulatório e todas as modalidades
de atendimento das unidades, em busca de qualidade da atenção, acolhimento e recepção. Estes
profissionais deverão ter autonomia para executar, coordenar e conduzir a equipe de
profissionais responsáveis pela recepção destes cidadãos que demandam as unidades, para uma
atenção de excelência, que garanta um atendimento digno, acolhedor, humanizado e resolutivo
ao paciente.
O Serviço Social e a Psicologia de um modo geral e na área da saúde em particular, atuam
em parceria com outros profissionais. Os profissionais devem estar preparados para tender os
diversos conflitos e orientar os pacientes e familiares como: seguro obrigatório, indenização de
acidente de trabalho, encaminhamento, localização de familiares, trabalho em rede com
instituições, ou mesmo atuar como retaguarda médica social nos casos de moradia inadequada
ou residências distantes, tudo de acordo com a necessidade apresentada pelos pacientes.
A atuação do psicólogo abrange a assistência psicológica aos pacientes/familiares, em
situações de crise e em emergência, pelo apoio e orientação e pelas psicoterapias breves, inclui
também a interação em outras situações e oportunidades e o desenvolvimento de uma
comunicação própria com os usuários, isto favorece a prevenção, evitando o agravamento e a
permanência de determinados problemas que venham a interferir na interação com os demais
profissionais e refletir na adesão tratamento
Estas serão as principais atividades desenvolvidas pelo apoio psicossocial nas unidades de
saúde, ambulatórios:

•

Promover uma abordagem de qualidade (informações precisas), humanizada e
respeitosa ao se dirigir ao cidadão ou a seu acompanhante.

•

Abrir espaço para escuta, acolhimento, informações, orientações e encaminhamento
resolutivo.

•

Esclarecer direitos e deveres dos cidadãos [acompanhantes.

•

Trabalhar junto ao cidadão/ acompanhante a importância da estratégia do Acolhimento
com Avaliação e Classificação de risco, no sentido de salvar vidas.

•

Trabalhar a importância do papel do acompanhante no processo de assistência
humanizada aos pacientes e acompanhantes,

•

Integrar todos os setores no processo de assistência humanizada aos pacientes e
acompanhantes.

•

Melhorar a interação entre as equipes responsáveis pelo agendamento dos cidadãos,
visando o conforto do paciente, durante sua permanência na Unidade de Saúde.
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•

Visitar pacientes das enfermarias e emergências, visando à resolução de problemas
sociais e psicológicos com fornecimento de orientações e esclarecimentos acerca das normas
e rotinas da Unidade.

•

Notificar os conselhos municipais: criança e adolescente, idosos, assistência social, entre
outros.

•

Comunicar a alta e orientar sobre o processo de saída da unidade de saúde.

•

Tomar providências relacionadas à alta de pacientes portadores de doenças crônico
degenerativas e infectocontagiosas e vítimas de violência (urbana e doméstica).

•

Contatar os postos de saúde dos municípios de abrangência da Divisão Regional de Saúde
para solicitar ambulâncias para a alta, remoção e transferências de pacientes.

•

Orientar os casos de óbitos: informar sobre os direitos de seguros, previdências e funeral.

•

Fornecer assistência psicológica aos familiares em caso dê óbito.

•

Convocar o paciente para o retorno ambulatorial e reforçar a importância do tratamento.

•

Contatar por telefone elou telegrama a alteração de datas de agendamento de consultas.

•

Orientar os familiares elou paciente sobre a importância e necessidade de doação de
sangue.

•

Inserir usuários especiais ria rotina, após a avaliação do caso.

•

Trabalhar preventivamente na democratização de informações e conhecimentos
voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, danos, ;riscos e agravos para o
tratamento médico.

•

Reforçar a importância de campanhas e multidões que a unidade de saúde realizar.

•

Executar demais atividades afins,

Para melhor desempenho do trabalho faz se necessário: que o profissional de Serviço
Social tenha como perfil:

•

Ser dinâmico/ proativo. Ter boa aparência.

•

Ser resolutivo/ser pontual.

•

Ser educado/ Simpático/ Receptivo

•

Saber fazer abordagem de forma adequada.

•

Ter pontualidade

•

Ser articulador (articular a equipe para soluções de problemas)

•

• Ser acolhedor (visão humanizada)

5.2.2 ATENDIMENTO
5.2.2.1

Proposta Para Implantação De Serviço De Atendimento Ao Usuário
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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 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 a Policlínica e toda a rede.
O SAU na Saúde precisa 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 na Policlínica , 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, ele 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 a falhas na prestação da assistência, comparam padrões de
atendimento e de comprometimento dos profissionais.
Com a expertise em gestão, o Instituto CEM propõe para a Policlínica , 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.
Finalidade SAU
O SAU tem uma função social importante no contexto de atenção à saúde na Unidade
Assistencial de Saúde, além da função operacional que, proporciona a oportunidade de melhoria
contínua da instituição.
•

Credibilidade e reconhecimento da Organização, pela sociedade, em virtude do respeito
e valorização das suas demandas,

•

Facilitar os processos de melhoria contínua, com base nas informações advindas dos
usuários, visitantes e acompanhantes diretamente envolvidos processo de atenção à
saúde, além de profissionais de saúde e fornecedores.

•

Valorizar e incentivar o exercício da cidadania, através da participação dos usuários na
gestão da Instituição.

•

Reconhecer a importância da participação dos usuários para a melhoria dos serviços.
Atuar como órgão representativo dos interesses dos usuários junto à diretoria da
Organização.

•

Resolver conflitos com os usuários extrajudicialmente, dentro da própria Organização.
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Este projeto propõe a implantação de um SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO SAU
para a Unidade, serviço este que será um canal permanente para receber sugestões e
reclamações de pacientes, visitantes e acompanhantes, tornando se importante instrumento de
melhoria do atendimento aos usuários, com resposta rápida durante. o horário comercial e, fora
desse horário, possibilita controle e acompanhamento dos casos com o devido retorno, da
informação acerca das providências, para os usuários.
•

Horário Segunda a Sexta-feira de 8 às 18h.

•

O SAU deve ser independente, reportando e diretamente a Área Psicossocial.
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 servem 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.
Os telefonistas poderão receber as demandas da Policlínica , bem
como entrar em contato com os pacientes. Com atendimento humanizado, a Central também
funciona como canal para colher opinião do usuário.

a)

Por meio do e-mail é possível ter informações sobre o trabalho da

b)
Policlínica.

Por meio de um número de telefone, via aplicativo WhatsApp, será
possível enviar sugestões, criticas, reclamações e sanar dúvidas sobre o atendimento.

c)

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
Policlínica, 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, visando 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 o questionamento contido no registro, este deverá retornar aos supervisores para
maiores esclarecimentos e terá mais 03 (três) dias de prazo.
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A Ouvidoria, através do seu ouvidor, acompanhará cada um dos casos, tendo como
responsabilidade, dar retorno ao usuário no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Pesquisa de Satisfação: Realizada de forma contínua e totalmente eletrônica junto aos
usuários da Policlínica durante o atendmento, 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 hospitalar, além de nortear as ações da Secretaria de Estado da Saúde
(SES).

Site da Policlínica : Os usuários e toda a população terão acesso às informações
da Policlínica por meio de um site próprio, onde será possível conferir como funciona o
atendimento, se informar sobre o que acontece na policlínica, 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 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 de nível geral de satisfação. Serão
oferecidas duas formas de pesquisa, todas de forma eletrônica e com resultados simultâneos,
que podem ser acessadas por qualquer gestor, com possibilidade de comunicação direta com o
Conecta SUS da Secretaria de Estado da Saúde.
Caixas de Opinião: É quando o usuário poderá, de forma espontânea responder uma
pesquisa de satisfação, avaliando as equipe e serviços da Policlínica , como as dos médicos,
enfermagem e multiprofissionais. A proposta é colocar as caixas em todas as áreas de
atendimento da Policlínica. São perguntas rápidas e sem nenhuma interferência do profissional
das unidades, bem como dispõe de campo aberto para manifestação livre do usuário.
Pesquisa de Satisfação: Realizada de forma contínua e totalmente eletrônica junto aos
usuários da Policlínica no momento do atendimento. Funcionários munidos de tablets
entrevistarão os usuários sobre o atendimento e a estrutura da Policlínica, após a consulta e/ou
alta hospitalar. O preenchimento do questionário é simultâneo à entrevista.
Plano de Comunicação Social
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O Plano de Comunicação Social da Policlínica visa à melhoria do relacionamento entre
todos os públicos internos da organização, desde usuários, profissionais, prestadores, 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 de atingir 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
Policlínica.
5.2.2.1.5.1 Comunicação Interna
Murais
Os informativos fixados nos murais da Policlínica 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 pela Policlínica . A página de intranet
poderá ter informações cruciais para uma padronização universal da linguagem da equipe, como
atuação dos médicos, exames, comunicados urgentes, portarias, resoluções e outros assuntos de
interesse da Policlínica, primordiais para o conhecimento de toda a equipe de profissionais.
Informativos eletrônicos
Destinado à diretoria e coordenações da Policlínica , 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
abordadas. Poderá ser criado também um informativo especial aos médicos e residentes.
Campanhas
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Serão promovidas campanhas internas para incentivar os profissionais a se engajarem em
processos ou atividades voltadas para a promoção da imagem institucional da Policlínica como
unidade de referência em credibilidade, sustentabilidade, qualidade no atendimento e outras.
5.2.2.1.5.2 Comunicação Externa
Site institucional
O site institucional deve ser a principal ferramenta de pesquisa de 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 Policlínica (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 a policlínica 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 hospitalar), Prêmios, Fale Conosco e
Trabalhe Conosco (para envio de currículos).
O segundo conteúdo será destinado especificamente aos usuários, terá 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 Policlínica. Nesta parte,
que será acessada mediante senha funcional, serão disponibilizadas informações técnicocientíficas e funcionais. Nela estará hospedado o conteúdo da intranet (descrito no capítulo sobre
comunicação interna) e também conteúdos 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 Policlínica. 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 a Policlínica , para distribuição externa,
com informações sobre a unidade, especialidades que oferece equipamentos e demais dados
sobre equipe e estrutura. Este material será uma espécie de cartão de visita.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 827

Proposta Policlínica Regional - Posse

boloAtendimento Médico E De Enfermagem
O paciente terá assistência permanente dos médicos para eventuais intercorrências.
A Divisão de Enfermagem da Unidade manterá, nas enfermeiras, técnicos e auxiliares de
enfermagem que atuam e prestam cuidados aos pacientes. Os cuidados de Enfermagem serão
prescritos pela enfermeira, que além de desenvolver planos de assistência individualizada será
também, responsável pela execução da prescrição médica.
boloProgramas De Ação Do Sac
Módulo 1. Programa Fale Conosco
Funcionará na sala do SAC através de atendimento personalizado às demandas
espontâneas dos cidadãos, usuários, familiares e profissionais, pessoalmente ou por telefone.
Módulo 2. Programa Acesse a Unidade Assistencial de Saúde
É o acesso do cidadão (usuário ou não) ao SAC, via Internet, e mail,
Módulo 3. Programa Caixa de Contribuição à Melhoria
Mensagens escritas pelos profissionais da Unidade Assistencial e depositadas em urna para
coletar sugestões, críticas etc. dos funcionários sobre o dia a dia, de. trabalho. Podem ser
anónimas.
Módulo 4. Programa Ouvindo Você
Visitas às enfermarias e corredores ambulatoriais para o contato com. os usuários, através
da busca ativa de suas expressões, sugestões, queixas; elogios e:djvulgãção o SAC.
Módulo 5. Programa Telemarketing da Qualidade
Contatos telefônicos com os usuários após atendimento, com a finalidade de averiguar
possíveis queixas, Sugestões e elogios sobre os serviços que utilizou na Unidade Assistencial de
Saúde, nos diversos setores, proporcionando feedback para a equipe interna da Unidade
Assistencial de Saúde.
Módulo 6. Programa Caixa de Sugestões
Questionário de Pesquisa de Opinião, respondido pelos usuários e depositados nas Caixas
de Sugestões disponíveis nas recepções da Unidade.
Funcionamento Do Sac
O SAC é o órgão representativo do usuário junto à direção da Instituição, destinado a
receber, avaliar, divulgar e cobrar solução das reclamações ou sugestões dos usuários, além de
propor alternativas de solução rápida e ágil.
Horários de Atendimento do SAC:
Com atendimento pessoal direto na sala do SAC, de segunda a sexta feira, de 8:00 as 12:00
h e de 13:00 As 17:00 h demanda espontânea.
Com atendimento por telefone de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 h Com
atendimento por correio eletrônico 12 horas por dia.
Atuação do SAC:
Toda pergunta deverá ser respondida.
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Atribuições Do Sac
•

Escutar, investigar e representar o usuário junto à equipe diretiva da Unidade Assistencial
de Saúde.

•

Mediar a resolução de questões conflituosas extrajudicialmente, de forma rápida e ágil.

•

Registrar e investigar denúncias, dando respostas ao reclamante no prazo máximo de 3
dias úteis.

•

Incentivar os usuários a fazerem uso do SAC.

•

Atender pessoalmente aos pacientes, familiares e acompanhantes por demanda
espontânea, na sala da SAC, para escuta e registro de suas colocações, sobre os serviços
oferecidos vela Unidade Assistencial de Saúde, queixas e elogios ou reclamações.

•

Efetuar as ligações telefônicas para pacientes de para busca ativa avaliações sobre os
serviços oferecidos pela Policlínica, queixas, elogios e ou reclamações.

•

Atender às intercorrências — chamados: nos vários setores da policlínica, para
encaminhar resolver problemas de insatisfação ou dificuldades dos usuários quanto aos
serviços oferecidos pelas Unidades Assistenciais de Saúde.

•

Realizar visitas aos pacientes nos corredores ambulatoriais, salas de espera, para busca
ativa sobre os serviços oferecidos pela Unidade Assistencial de Saúde, queixas, elogios
ou reclamações.

•

Fazer contatos com gerentes e profissionais dos diversos Núcleos bem como com outros
serviços de saúde do Município, para encaminhamento às resoluções dos problemas dos
usuários, com relação às responsabilidades da SAC.

•

Preparar e encaminhar cartas oficiais para resposta aos usuários. Nenhuma reclamação
ou sugestão poderá ficar sem resposta.

•

Coletar dados e informações, registrando os e analisando os através de métodos
estatísticos.

•

Estabelecer indicadores de avaliação, tabulando por motivos, gravidade etc. dos

•

Preparar relatórios mensais sobre os registros do SAC, para apresentação aos gestores e
diretoria da Unidade Assistencial de Saúde.

•

Zelar pelo cumprimento dos direitos do usuário.
ESTRUTURA FÍSICA DO SAC

•

Sala reservada, com mobiliário e material de escritório, para atendimento ao usuário.

•

Linha telefônica (independente) disponível para atendimento ao usuário.

•

Formulário de Registro de Expressão do Usuário.
Proposta De Pesquisa Periódica/Continua De Satisfação Do Usuário, Com Definição De
Uso Das Informações.

A percepção dos usuários sobre como são prestados os serviços: na,
Unidade r de Saúde é de extrema importância, visto que a população que utiliza
estes serviços é a razão da existência da unidade. Por meio de sua avaliação o
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sujeito,ó capaz de modificar o próprio sistema, o que fortalece a democracia em
saúde, além dê favorecer uma humanização do serviço, e constituir uma
oportunidade dê saber o que a comunidade pensa a respeito da oferta do serviço
de saúde oferecido, Como também permitir a adequação do (mesmo tem relação
ao que a comunidade tem como expectativa (COTTA et al., 2006), Esta pesquisa
justifica se por se propor a percepção dos usuários. e de satisfação dos mesmos
sobre a atuação da equipe de saúde e a partir dos dados encontrados proporcionar
um feedback para a equipe, para assim manter os pontos positivos e solucionar os
negativos.
5.2.2.1.8.1 Objetivo Geral

Identificar a satisfação dos usuários da Unidade de Saúde , com os serviços
prestados.
5.2.2.1.8.2 Objetivos Específicos

• Avaliar o grau de satisfação dos clientes e Monitorar o desempenho da
Unidade ao longo do tempo.

• Levantar o conhecimento do usuário sobre o funcionamento da
Unidade.

• Levantar quais são os pontos positivos apontados pelos usuários.
•

Identificar meios de manter esses pontos positivos.

• Identificar os pontos negativos apontados pelos usuários.
• Sugerir melhorias nos pontos negativos apontados pelos usuários
5.2.2.1.8.3 Pesquisa De Satisfação
TIPO DE PESQUISA:
Estudo prospectivo, com abordagem quantitativa. A ser desenvolvido na Policlínica, nas
enfermarias de observação e ambulatório.
POPULAÇÃO (AMOSTRA):
A população (amostra) será constituída pelos pacientes da Unidade que sàírem.de alta
ambulatorial, no mês de período proposto com o nível de e margem de erro de 3% na unidade
em estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
COLETA DE DADOS
A coleta de dados será realizada pela Assistente Social da Unidade Conforme modelo de
questionário apresentado no próximo item.
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A pesquisa de satisfação será aplicada a cada mês e as informações *levantadas digitadas
no sistema IPPS. Com o resultado da pesquisa será identificada as oportunidades de melhorias e
elaborados os Planos de Ação para a implementação das melhorias identificadas.
5.2.2.1.8.4 Instrumental (Questionário)

Sua Opinião Vale Muito Para Nós !
1-

Unidade

de

Observação:

____________________________________________

Data:_________________
2- Está e a sua primeira vez em atendimento nesta Policlínica?
(1)

Sim

(2) Não

3- Faixa etária do entrevistado:
(1)

0 a 4 anos

(2)

6 a 10 anos

(3)

11 a 20 anos

(4)

21 a 40 anos

(5)

41 a 40 anos

(6)

41 a 60 anos

(7)

Acima de 60 anos
4-Sexo do entrevistado
(1) Masculino (2) Feminino
5-Qual o grau de instrução do entrevistado?

(1)

Não alfabetizado

(2)

Alfabetizado

(3)

1 0 grau completo e incompleto

(4)

20 grau completo e incompleto

(5)

30 grau completo e incompleto

(6)

NR/NS
6- Renda Familiar do entrevistado:

(1)

Menos de 1 salário mínimo

(2)

De 1 a 2 salários mínimos

(3)

De 3 a 4 salários mínimos

(4)

Acima de 4 salários mínimos

7-Qual o nível de satisfação em relação à VIGILÂNCIA? Considerar: cordialidade, agilidade
e orientações precisas
(1)

Muito satisfeito
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(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

8- Qual o nível de satisfação em relação a EQUIPE MEDICA? Considerar: Cordialidade,
agilidade, respeito à privacidade, orientações quanto aos procedimentos e alta
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

9--Qual o nível de satisfação em relação a EQUIPE DE ENFERMAGEM? Considerar:
Apresentação dos auxiliares e técnicos de enfermagem, cordialidade, agilidade, respeito a
privacidade, orientações quanto aos procedimentos e alta
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

10- Qual o nível de satisfação em relação ao SERVICO SOCIAL? Considerar: Cordialidade,
apoio na resolução de problemas e orientações precisas
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

11- Qual o nível de satisfação em relação a LAVANDERIA? Considerar: Disponibilidade das
roupas para a Obse!ueez qualidade da lavagem e estado de conservação das roupas
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

12- Qual o nível de satisfação em relação ao SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA?
Considerar: Apresentação dos copeiros, cordialidade dos copeiros e nutricionistas, agilidade,
orientações dos nutricionistas
(1)

Muito satisfeito
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(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

13- QuaI o nível de satisfação em relação à HIGIENIZACAO? Considerar: Apresentação dos
funcionários, cordialidade, limpeza das áreas comuns e banheiros
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

14-Qual o nível de satisfação em relação a MANUTENCAO PREDIAL? Considerar:
Apresentação dos funcionários, cordialidade, condição da rede elétrica, hidráulica e dos moveis
(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

15- Qual o nível de satisfação em relação a RECEPCAO DA ENTRADA PRINCIPAL da
Unidade? Considerar: Cordialidade, agilidade, orientações precisas

(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

16.Qual o nível de satisfação em relação ao SAME? (Considerar: Cordialidade, agilidade,
orientações precisas)

(1)

Muito satisfeito

(2)

Satisfeito

(3)

Insatisfeito

(4)

Muito insatisfeito

(5)

NR/NS

17- 0 que é mais IMPORTANTE para o(a) Sr.(a) ficar satisfeito com os serviços da Unidade?
[LER CADA ITEM] e entre [REPETIR OS ITENS, EXCLUINDO A PRIMEIRA RESPOSTA] qual e a 2 a
mais importante?

a)

A conservação e limpeza:

(1) (2) (99 NS/NR)
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b)

O atendimento dos funcionários:

(1) (2) (99 NS/NR)

c)

A capacidade dos funcionários:

(1) (2) (99 NS/NR)

d)

O serviço ser feito direto:

(1) (2) (99 NS/NR)

e)

A facilidade para conseguir o serviço:

(1) (2) (99 NS/NR)

18- Agora vou ler de novo estas características dos serviços e peço que o(a) Sr.(a) de uma
nota de "0" a "10" para a QUALIDADE de cada uma.
De "0" a "10", que nota o (a) Sr.(a) dá para:

a)

A conservação e limpeza:

(1) (2) (99 NS/NR)

b)

O atendimento dos funcionários

(1) (2) (99 NS/NR)

c)

A capacidade dos funcionários

(1) (2) (99 NS/NR)

d)

O serviço ser feito direito:

(1) (2) (99 NS/NR)

e)

A facilidade para conseguir o serviço:

(1) (2) (99 NS/NR)

E, de "0" a "10", que nota o(a) Sr.(a), dá para .a qualidade geral dos serviços que o(a) Sr.(a)
RECEBEU desta Unidade de saúde?
Nota:________________________
Antes de vir a esta Unidade, todo mundo tem uma ideia sobre a qualidade dos serviços que
vai receber aqui. Para responder as próximas perguntas, lembre se de como imaginava que seria
a qualidade dos serviços desta Unidade antes de ser atendido.
A nota "0" quer dizer que o (a) Sr.(a) imaginava uma qualidade muito ruim e a nota "10"
quer dizer que o (a) Sr.(a) imaginava uma qualidade ótima antes de ser atendido.
Dê uma nota de zero a 10, para dizer como imaginava que seria a qualidade geral dos
serviços desta Unidade antes de vir até aqui.
Nota:________________________
OBS: Se o entrevistado, espontaneamente, afirmar ser usuário antigo e não se lembrar de
como imaginava que seria o serviço, troque os termos "imaginava" para "imagina" e "antes de vir
até aqui" para "a cada vez que vem aqui",
Dê uma nota para do serviço, que o Sr.(a) imagina sobre a qualidade dos serviços que irá
receber a cada vez que vem até aqui.
De uma nota de "0" a "10" para dizer o que o (a) Sr.(a) imagina com relação a:...
[REPETIR PARA CADA ITEM]

a)

A conservação e limpeza

( ) (99 NS/NR)

b)

O atendimento dos funcionários

( ) (99 NS/NR)

c)

A capacidade dos funcionários

( ) (99 NS/NR)

d)

O serviço ser feito direito

( ) (99 NS/NR)

e)

A facilidade para conseguir o serviço

( ) (99 — NS/NR)

5.2.2.1.8.4.1 Pesquisa De Opinião Ambulatorial
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A pesquisa de opinião a seguir será Solicitada a todos nossos pacientes
A pesquisa estará disponível junto às Caixas de Sugestões e também será utilizada quando
a pesquisa for feita por meio de telefone.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
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 em que foi atendido(a):_________________________________
Data e horário do atendimento: ____________às__________horas
SIM

NÃO

Para melhorar nossos serviços, diga nos: Sentiu se
bem recebido(a), acolhido(a)?
As instalações estavam adequadas e limpas? A espera,
os banheiros, o quarto etc.? Detalhar abaixo, se desejar.
Houve facilidade de acesso aos diversos setores?
O ambiente estava limpo e em ordem? A espera, os
banheiros, corredores, quarto etc.
Houve rapidez no atendimento?
Houve cortesia e profissionalismo?
As informações foram transmitidas corretamente?
Exames realizados foram entregues em tempo hábil?
Ao procurar esta Policlínica você tinha uma imagem
idealizada sobre ela. Após o atendimento, as expectativas
foram atendidas?

Comentários/Sugestões:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
Contatos da Unidade: _____________________e mail.. ______________________
Obrigado por nos ajudar a servi-lo(a) melhor!

5.2.2.1.8.4.2 Pesquisa De Opinião Para Pacientes
A pesquisa poderá ser respondida pelo paciente no momento do encerramento do
atendimento, se o desejar, ou através de contato telefônico do SAC posteriormente. PESQUISA
DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIO
NOME
(opcional)
MASC ( )

SEXO

NENHU

ESCOLARIDA
DE

MA ( )

FEM ( )

IDADE(ANOS)

FUNDAMENTAL

MÉDIO ( )

SUPERIOR ( )

DESEMPREGA

ESTUDANTE ( )

OUTROS ( )

()

QUAL A SUA OCUPAÇÃO?

DO ( )
QUAL FOI O ATENDIMENTO?

CONSULTA
ELETIVA( )

QUAL FOI O TEMPO DE ESPERA
PARA O ATENDIMENTO?

COM0 AVALIA O SEU
TENDIMENTO?

EXAMES()

TRATAMENT
O()

ATÉ 30 min ( )

DE A 60 min ( )

DE 60 A 120 min ( )

MAIS DE 2 HORAS ( )

ATENDIMENTO MÉDICO SATISFATÓRIO
ATENDEMENTO DE ENFERMAGEM SATISFATÓRIO S ( ) N ( )
ATENDIMENTO DO ACOLHIMENTO SATISFATÓRIO S ( ) N ( )
ATENDIMENTO DA FARMÁCIA SATISFATÓRIO S ( ) N ( )

ATENDIMENTO DA SEGURANÇA SATISFATÓRIO S ( ) N ( )
ATENDIMENTO DA LIMPEZA SATISFATÓRIO S ( ) N ( )

AVALIE A PRIVACIDADE
DO SEU ATENDIMENTO

TEVE PRIVACIDADE NA CONSULTA?
TEVE LOCAL APROPRIADO PARA A TROCA DE ROUPA PARA REALIZAÇÃO
DO EXAME?
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NO CASO DE FALTA DE
MEDICAMENTOS

SEMPRE RECEBE ORIENTAÇÃO?
QUASE SEMPRE RECEBE ORIENTAÇÃO?
POUCAS VEZES RECEBE MEDICAÇÃO?
NUNCA RECEBE ORIENTAÇÃO?
AVALIE AS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DA UNIDADE

SALA DE
ESPERA

MUITO
BOA ( )

BOA ( )

REGULAR

RUIM( )

CONSULTÓRIO
S

MUITO
BOA ( )

BOA ( )

REGULAR
()

RUIM ( )

SALA DE
COLETA

MUITO BOA (

BOA ( )

REGULAR
()

RUIM ( )

MUITO BOA (

BOA ( )

REGULAR
()

RUIM ( )

BANHEIROS

AVALIE AS CONDIÇÕES DE CONFORTO DA UNIDADE
SALA DE
ESPERA
CONSULTÓRI
OS
SALA
DE.COLETA
BANHEIROS

MUITO
BOA ( )

BOA()

REGULA
R()

RUIM ( )

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

MUITO
BOA

BOA()

REGULA
R()

RUIM ( )

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

AVALIE A SINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA UNIDADE
SETOR DE
INFORMAÇÃO

MUITO
BOA ( )

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

SETOR
DEDOCUMENTAÇÃO

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )
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RESULTADO
DE EXAMES

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

LOCALIZAÇÃ
O DE SALAS

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

MUITO
BOA (

BOA ( )

REGULA
R()

RUIM ( )

OUTRAS

VOCÊ SABE O QUE É O SAC?

VOCÊ CONHECE O SAC DA POLICLÍNICA ? S() N.()

VOCÊ JÁ UTILIZOU O SAC DA POLICLÍNICA?
AVALIE
ACESSO AO SAC

O

MUITO DIFÍCIL

DIFICIL()

FÁCIL()

(

MUITO
FÁCIL()

CASO TENHA UTILIZADO, COMO FOI A
RESPOSTA?
A()

SATISFATÓRI

NÃO
SATISFATÓRO ()

NAO HOUVE()

REGISTRE SUAS OBSERVAÇÕES CRÍTICAS, OU SUGESTÕES:

5.2.2.1.8.4.3 Utilização Do Resultado Das Pesquisas De Satisfação
As pesquisas serão transformadas em indicadores para que possam ser interpretadas
muito mais rápidas e muito mais facilmente, sem a necessidade de analisar extensos
documentos.
Os indicadores se subdividem em:
(i)

indicadores de satisfação dos usuários, provenientes das pesquisas ativas e passivas
junto aos usuários,

(ii)

indicadores de ocorrências de Insatisfação usuários manifestam desagrado objetivas e

(iii)

indicadores de falhas operacionais onde são registrados os erros operacionais que
impactaram no atendimento elou satisfação dos usuários.

Os indicadores serão computados mensalmente e enviados para a Diretoria Geral,
Diretoria Técnica, Diretoria Administrativa, Gerência de Enfermagem e Chefias das Clínicas.
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As áreas operacionais deverão responder a todas as ocorrências que forem de insatisfação
dos usuários (o grau de insatisfação do usuário é alto) e a todas as ocorrências de falhas
operacionais.
As pesquisas que identificarem insatisfações e/ou sugestões de melhorias deverão ser
tabuladas e consolidadas por área e assunto.
5.2.2.1.8.4.3.1

Consentimento Informado

O Consentimento Informado é uma exigência legal no atendimento de unidade saúde,
quando existe a necessidade de procedimentos terapêuticos ou diagnósticos que envolvam
algum risco ao paciente em decorrência de ato cirúrgico ou uso medicamentoso.
O modelo de Consentimento Informado a ser utilizado na atividade Assistencial de Saúde:

Por este instrumento particular o(a) paciente ....................................... ou seu
responsável Sr. (a) , declara, para todos os fins legais, especialmente do disposto no artigo
39, VI, da Lei 8.078/90 que dá plena autorização ao:(à) médico(a)
Dr.(a)............................................ inscrito(a) no CRM sob o nº........................,para proceder às
investigações necessárias ao diagnóstico do seu estado de saúde+ bem como executar o
tratamento cirúrgico designado, e todos os procedimentos que o anestesias ou outras
condutas médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido
profissional valer se do auxílio de outros profissionais de saúde. Declara, outrossim, que o
referido(a) médico (a), atendendo ao disposto nos arts. 22º e 34º do Código de Ética
Médica e no art. 90 da Lei 8.078/90 (abaixo transcritos) e após a apresentação de métodos
alternativos, sugeriu o tratamento médico cirúrgico anteriormente citado, prestando
informações detalhadas sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados
no tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

DEFINIÇÃO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
COMPLICAÇÕES:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CBHPM:____________________________________________________CID:___________________________

Proposta De Pesquisa Periódica/Contínua De Satisfação Dos
Servidores/Funcionários, Com Definição De Uso Das Informações
Pesquisa Periódica de Clima Organizacional
5.2.2.1.9.1 Avaliações de Desempenho:
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A Avaliação de Desempenho é um instrumento fundamental na promoção de uma cultura
de avaliação e um fator de mobilização em torno do fortalecimento da missão da empresa,
devendo ser visto, também como um estímulo ao desenvolvimento das pessoas e à melhoria da
qualidade dos nossos serviços.
Este instrumento também, fornece informações tanto aos. empregados, quanto às
organizações. Para a empresa, acrescenta subsídios de, orientação na: contratação de pessoas
mais adequadas, motivação; promoção, treinamento e desenvolvimento norteia ainda, o
processo de demissão. Para O funcionário, um feedback adequado que, se conduzido com
seriedade é um fator de automotivação pois direciona para um plano de desenvolvimento
profissional e consequentemente um maior comprometimento com a empresa.
O feedback tem duas prioridades: informar e motivar, isto é, dizer ao funcionário como
melhorar o seu desempenho e incentivar adoção de uma nova postura profissional.
A motivação, por sua vez, constituí em um benefício para a organização que deseja ter
funcionários comprometidos no sucesso da empresa e o comprometimento, a satisfação traz
maior produtividade e qualidade dos produtos e serviços da organização.
O processo deverá ser efetuado em caráter anual, através do preenchimento de um
formulário realizado entre o gestor e seu funcionário e este instrumento visa avaliar os
seguintes fatores: conhecimento do trabalho, produção e rendimento do trabalho, ética
profissional, organização, disciplina, iniciativa e inovação, apresentação pessoal, hábito de
segurança, atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal; espírito de equipe,
aprendizagem e adaptabilidade.
O funcionário também participará do processo de avaliação do seu gestor, analisando os
seguintes fatores: liderança, espírito de equipe, comunicação, tomada de decisão,
desenvolvimento profissional, relacionamento, estabilidade emocional, proatividade,
administração de conflitos, gerencia participativa.
Participarão do processo de avaliação, todos os funcionários e gestores que tiverem
trabalhado pelo menos 180 dias (6meses), durante o período a que se refere a avaliação.
Os formulários serão entregues aos gestores que repassam a sua equipe para ser efetuado
o processo de avaliação da sua gestão, bem como, a avaliação de cada funcionário, preenchendo
os formulários e em seguida realizando a entrevista individual de avaliação.
A entrevista terá como objetivo proporcionar um momento de ponderação e de feedback
entre o gestor e funcionário no sentido de identificar os pontos que merecem ser trabalhados e
utiliza essas informações como feedback para o planejamento de suas ações visando a melhoria
do desempenho da sua área.
Nesta etapa, o funcionário compartilhará a pontuação atribuída pelo seu gestor e terá a
oportunidade de emitir sua opinião acerca da avaliação realizada por sua chefia imediata. Em
seguida será elaborado acompanhado do funcionário o seu plano de desenvolvimento
profissional em consonância com os aspectos a serem melhorados.
Os gestores deverão assumir um papel de relevância nesse contexto, na medida em. que
devem ser capazes de perceber as necessidades e acompanhar o desenvolvimento dos
funcionários quanto às suas competências técnicas e às habilidades pessoais e comportamentais.
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O funcionário também terá uma efetiva participação neste processo, pois o. mesmo possui
a oportunidade de avaliar o desempenho da sua chefia imediata, sendo um momento onde o
gestor recebe um feedback e passa a conhecer como seu funcionário percebe a sua gestão.
Finalmente, os resultados da avaliação são mapeados e apresentados a diretoria de cada
área, aos gestores e aos funcionários tendo como foco o levantamento dos pontos fortes e dos
pontos a melhorar, estabelecendo um plano de ação a melhoria de qualidade dos serviços
prestados, afinal, todos são responsáveis por alcançar os objetivos institucionais.
5.2.2.2

Proposta de Implantação da Ouvidoria SUS vinculada à Secretaria de Estado da Saúde
para

Definição
A Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (OUVSUS) é o setor responsável por receber
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos
serviços e atendimentos prestados pelo SUS; tem como objetivo principal garantir e ampliar o
acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e
instrumento de fortalecimento do controle social.
A OUVSUS foi criada em 2003 e, atualmente, integra a Diretoria de Integridade (DINTEG)
do Ministério da Saúde (MS); além de supervisionar as atividades de ouvidoria no âmbito do MS,
compete à DINTEG fomentar e apoiar a promoção da transparência, do acesso à informação e
da participação social; ainda na área de ouvidoria, deve estimular e promover a avaliação dos
serviços públicos prestados pelo SUS.
A Lei nº 13.460, de 26/06/17, informa que para garantir seus direitos, o usuário poderá
apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços
públicos, as quais serão dirigidas à ouvidoria do órgão. Para isso, a OUVSUS disponibiliza os
seguintes canais de atendimento: telefone (Disque Saúde 136), internet, carta e atendimento
presencial.
Para a melhoria da prestação dos serviços ofertados pelo SUS, o aspecto determinante a
ser considerado relaciona-se à forma de atuação das Ouvidorias, que confirmam o elo entre o
cidadão e a administração pública federal ao receber, examinar e encaminhar as diversas
manifestações recebidas. Nessa perspectiva, a OUVSUS busca ampliar e consolidar a Rede de
Ouvidorias do SUS, isto é, Ouvidorias que compartilhem a mesma concepção de trabalho,
contribuindo para que a gestão e a sociedade, em parceria, lutem por serviços de qualidade.
Acesso a Ouvidoria
A manifestação deve ser registrada sempre que o cidadão:
•
•
•
•

Solicitar assistência (Ex: consultas, atendimentos, tratamentos, exames,
medicamentos);
Relatar uma insatisfação (Ex: insatisfação com algum profissional de saúde, demora no
atendimento, falta de material na unidade de saúde, falta de medicamento, etc.);
Denunciar uma irregularidade (Ex: Não cumprimento de carga horária pelo profissional
de saúde, Cobrança por procedimentos cobertos pelo SUS, Negligência médica, etc.);
Obter uma instrução, orientação, esclarecimento ou ensinamento relacionado à saúde
(Ex: Funcionamento do SUS, como conseguir medicamentos pelo SUS, Sistema de
Regulação, etc.);
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•

Registrar elogios e/ou sugestões relacionados à saúde (Ex: elogiar o atendimento
recebido / o profissional que o atendeu, sugerir a Inclusão de medicamento no SUS /
contratação de profissionais, etc.).
Sistema Nacional de Ouvidorias

A promoção e a estruturação de canais abertos e acessíveis de comunicação com a
população são fundamentais. Por essa razão, é compromisso dos gestores do SUS a
implementação de ouvidorias estruturadas e articuladas entre si, nas três esferas de governo,
voltadas à inserção dos (as) cidadãos (ãs) nos processos de formulação, de acompanhamento,
de avaliação e de controle das políticas públicas de saúde.
O processo de organização sistêmica das Ouvidorias do SUS, instituídas pelos entes
federados, teve início em 2007, com a utilização do Sistema Informatizado OuvidorSUS,
regulamentado pela Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007, que atendeu à necessidade de
comunicação eficaz entre as Ouvidorias do SUS.
Todos os estados da Federação contam com Ouvidorias do SUS implantadas. O esforço,
atualmente, é expandir sua implantação no âmbito municipal.
Proposta para Implantar uma Ouvidoria
A proposta do Instituto CEM, é assegurar a implantação da Ouvidoria SUS vinculada à
Secretaria de Estado da Saúde com a garantia do pleno acesso aos usuários e acompanhantes
atendidos na Unidade.
A Ouvidoria em Saúde constitui-se num espaço estratégico e democrático de
comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços
prestados. A Ouvidoria, como componente da Política Nacional de Gestão Estratégica e
Participativa, visa fortalecer os mecanismos de participação social e qualificar a gestão
participativa do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nessa perspectiva, este Guia de Orientações Básicas para Implantação de Ouvidorias do
SUS tem por objetivo subsidiar a implantação de unidades de Ouvidoria, no âmbito do SUS.
É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para solicitar
informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e
denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento
prestado.
Para tanto, faz-se necessário implantar uma unidade de Ouvidoria com processos de
trabalho qualificados, sob a concepção da gestão participativa e da democratização da
informação em saúde, que propicie um atendimento capaz de mediar conflitos e ser eficaz na
busca de soluções. Além disso, as manifestações recebidas nas Ouvidorias do SUS devem ser
sistematizadas e organizadas em relatórios gerenciais para informar e subsidiar os respectivos
gestores sobre a incidência dos problemas, servindo como referência para mudanças positivas
da política de saúde.
Mediante o presente guia, o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS
(DOGES/SGEP/MS), por meio da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS,
disponibiliza cooperação técnica para estados e municípios na implantação e implementação de
Ouvidorias. Nosso desafio é formar uma rede de Ouvidorias do SUS organizadas no Sistema
Nacional de Ouvidoria - SNO, de forma integrada, garantindo a efetiva participação social na
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construção de um SUS cada vez mais eficaz e na busca da melhoria da qualidade vida para todos
os cidadãos brasileiros.
5.2.2.2.3.1 Introdução
O Ministério da Saúde, a partir da responsabilidade inerente ao gestor federal, desenvolve
estratégias e ações para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante a
adoção de mecanismos inovadores que venham possibilitar a participação dos usuários no
mesmo, com o intuito de promover sua consciência sanitária, afirmar o direito à saúde e
consolidar o SUS.
O Pacto pela Saúde estabelece diretrizes operacionais por meio dos seus componentes
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. No Pacto de Gestão, uma das ações apontadas para o
fortalecimento da participação e controle social é o apoio a implantação e implementação de
Ouvidorias nos municípios e estados, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS.
Nessa perspectiva, o Pacto pela Saúde, documento enunciador da política nacional de
saúde desde o ano de 2006, efetiva-se como parte da consolidação do SUS, com o objetivo de
promover e viabilizar instrumentos de gestão para aprimorar e qualificar o atendimento aos
cidadãos brasileiros. O Pacto redefine as responsabilidades de cada gestor, seja ele, federal,
estadual ou municipal, por meio da adesão ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), e
estabelece metas e compromissos de forma a suprir as necessidades de saúde da população,
com garantia de integralidade e equidade, obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS.
Nesse contexto, essa diretriz do Pacto de Gestão vem sendo cumprido por meio da
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS - ParticipaSUS, de
responsabilidade da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), ampliando e
fortalecendo a participação da comunidade. A ParticipaSUS imprime a gestão estratégica e
participativa no sistema de saúde, com a adoção de práticas e mecanismos inovadores que
favorecem avanços tanto para a gestão, quanto para o controle social do SUS.
Assim, é de fundamental importância a criação de canais democráticos de informação e
de escuta da população em geral, com espaço de recepção das manifestações dos cidadãos, para
melhor qualificar a gestão do SUS, nos três níveis de governo. A Ouvidoria é, por excelência, esse
espaço.
A implantação da Ouvidoria do SUS, estruturada e articulada entre as três esferas de
governo, com a participação do cidadão, contribui para o fortalecimento da democracia e da
gestão participativa no SUS, com a correspondente ampliação do processo de controle social e
com a corresponsabilização do cidadão na gestão do SUS.
5.2.2.2.3.2 O papel das Ouvidorias
As Ouvidorias do SUS são unidades de importância estratégica para a gestão
do SUS. Ao possibilitar o diálogo entre a sociedade e as diferentes instâncias de gestão,
as Ouvidorias contribuem para a participação do cidadão na avaliação e fiscalização da qualidade
dos serviços de saúde. Essa forma de controle social auxilia no aprimoramento da gestão pública
e no aperfeiçoamento gradual do sistema de saúde.
Nas Ouvidorias do SUS, a manifestação do cidadão pode se apresentar pela
busca de informações e orientações em saúde e também por meio de sugestões, elogios,
solicitações, reclamações ou denúncias. Diante da necessidade apresentada pelo cidadão e das
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responsabilidades legais do gestor, as ouvidorias orientam, encaminham, acompanham a
demanda e respondem ao cidadão sobre as providências adotadas.
Em tal contexto, as Ouvidorias do SUS são ferramentas estratégicas de promoção da
cidadania em saúde, organizando e interpretando as informações que recebe da sociedade por
meio de condutas que inspirem a credibilidade, a ética e o respeito ao cidadão.
O processo de escuta do cidadão se dá individualmente, porém, a Ouvidoria tem como
atribuição sistematizar as demandas que recebe, de forma a possibilitar a elaboração de
indicadores abrangentes que podem servir de suporte estratégico à tomada de decisão no
campo da gestão da saúde.
5.2.2.2.3.3 Base Legal das Ouvidorias
A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente a saúde como um direito de
todos e um dever do Estado. Com a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, foi dado início à
regulamentação do Sistema Único de Saúde, como sistema integrado de assistência à saúde,
garantido pelo Estado brasileiro, administrado pelo Ministério da Saúde em parceria com as
secretarias estaduais e municipais de saúde e, principalmente, com a necessária participação da
população na gestão, no controle e na fiscalização dos serviços de saúde.
Historicamente, elegeram-se marcos que têm trazido avanços na institucionalização de
instrumentos que regulamentam a participação popular na gestão da saúde, como, por
exemplo, a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a criação de conselhos e conferências de saúde,
como mecanismos de atuação da sociedade civil organizada. A Ouvidoria, nesse contexto,
fortalece o papel legal das instâncias de gestão e controle social, porém sua identidade é
distinta. Ela auxilia e complementa a ação dos conselhos de saúde, das instâncias intergestoras,
das corregedorias e dos sistemas de auditoria.
As Ouvidorias do SUS, para assegurar ao cidadão a oportunidade de participação na
gestão pública em saúde, apóiam-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações e
serviços em saúde, expressos nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal e na Lei n.º
8.080/90. A aplicação dos princípios previstos na Lei nº. 8.080/90 e das diretrizes elencadas na
Constituição Federal à atuação das Ouvidorias do SUS, possibilita afirmar que:
Universalidade
Todo cidadão tem o direito de se manifestar junto ao Poder Público, quanto ao sistema
de saúde. Compete, pois, colocar serviços de Ouvidoria ao alcance da população de modo a
permitir o uso do direito de opinião do cidadão.
Equidade
Todo cidadão deve contar com pelo menos um meio de acesso gratuito ao serviço de
Ouvidoria, seja pessoalmente, por telefone, fax, carta, e-mail ou ainda pela imprensa, de forma
que atenda a sua necessidade, independentemente da localidade ou situação social. Compete
aos níveis administrativos do SUS divulgar e difundir formas e meios de acesso à disposição dos
cidadãos.
Integralidade
As demandas recebidas na Ouvidoria sobre o sistema de saúde devem ser processadas
sob um tratamento que abranja, tanto quanto possível, os aspectos de promoção, proteção e
recuperação da saúde.
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Regionalização
Este princípio pauta-se pela maior eficácia e transparência geradas pela aproximação das
políticas de saúde aos cidadãos, bem como pelo reconhecimento da heterogeneidade e da
desigualdade social e territorial, por meio da identificação e do reconhecimento das diferentes
situações regionais e suas peculiaridades. Assim, o serviço de Ouvidoria deve estar presente em
todas as secretarias estaduais de saúde; nas secretarias de saúde das capitais; nas cidades com
mais de 100 mil habitantes; nas cidades-pólo; e nas sedes dos consórcios municipais e das
regiões de saúde, a ser acordado nas Comissões Intergestoras Bipartites (CIB´s), Conselhos de
Saúde e demais estruturas do SUS.
Hierarquização
Na organização da rede de Ouvidorias, devem ser respeitados os níveis hierárquicos de
estruturação do SUS.
Participação da comunidade
Compete aos níveis de gestão do SUS promover o relacionamento dos serviços de
Ouvidoria com os respectivos Conselhos de Saúde.
Descentralização
Deve ser apoiada a criação de estruturas descentralizadas de Ouvidorias do SUS nas três
esferas de governo. O princípio da descentralização das ações e dos serviços de saúde, por
definição, é o processo de transferência de responsabilidades e prerrogativas de gestão para os
estados e municípios, atendendo às determinações institucionais e legais que embasam o SUS e
que definem atribuições comuns e competências específicas à União, aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios.
Portanto, a descentralização promove a participação da sociedade em todo o processo
de decisão e controle da gestão e constitui um desafio permanente para mudanças substantivas
na gestão responsável da Administração Pública.
Nesse sentido, a ouvidoria estabelecerá vínculos com as entidades de representação
política dos gestores administrativos, envolvendo os conselhos, as Secretarias Estaduais e
Municipais, unidades de saúde e outros órgãos da área de saúde, para incentivar a abertura de
canais de comunicação entre gestores e sociedade.
As experiências de Ouvidorias implantadas nas três esferas de governo têm contribuído
para a construção de um Sistema Nacional de Ouvidoria (SNO). A estruturação do SNO
contempla uma rede articulada de Ouvidorias com capacidade de integrar as demandas sociais
em saúde, no sentido de sistematizá-las nas esferas de governo. O processamento e a leitura
das manifestações captadas poderão dotar o nível federal de informações pertinentes para a
formulação de políticas nacional de saúde.
Historicamente, no Brasil, a primeira tentativa de regulamentar a figura do Ouvidor e da
Ouvidoria se deu em 1923, através do deputado constituinte José de Souza Mello.
Em 1998, a chamada Comissão de Notáveis, que era liderada pelo jurista Afonso Arinos,
tentou introduzir o instituto do Ouvidor no texto constitucional brasileiro.
Apesar das tentativas, o fato é que hoje ainda inexiste uma base legal consolidada a
respeito do assunto. No entanto, dispositivos de alguns instrumentos legais e normativos
servem de referência e respaldam a implantação de Ouvidorias, como seguem:
Constituição Federal de 1988
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Artigo 37, parágrafo 3º, inciso I. Prevê a existência de uma lei que discipline
as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta e que
regule as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços.
Artigo 196 a 200. Definição da saúde como direito de todos e dever do estado e instituição
do SUS, que tem, como uma de suas diretrizes, a da participação da comunidade. Entende-se
que a implantação de Ouvidorias é uma forma de consolidar esta diretriz.
- Pacto de Gestão do SUS (Portaria GM/MS nº 399/2006)

Eixo 7, tópico 7.1, alínea ‘e’. Prevê o apoio à implantação e implementação de Ouvidorias
nos municípios e estados como ação de fortalecimento para o processo de participação social no
SUS.
- Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS - ParticipaSUS (Portaria

GM/MS nº 3.027/2007)
Vislumbra a implantação de Ouvidorias como uma das formas de fortalecer a gestão
estratégica e participativa no SUS.
- Decreto Presidencial nº 6.680/2009

Dispõe sobre a estrutura regimental do Ministério da Saúde e competências das áreas que
o integram, conferindo ao Departamento de Ouvidoria Geral do SUS a missão de estimular e
apoiar a criação de estruturas descentralizadas de Ouvidorias de saúde.
- Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria GM/MS nº 1.820/2009)

Contém dispositivo que garante aos cidadãos o direito de se expressar e ser ouvido nas
suas queixas, denúncias, necessidades, sugestões e outras manifestações por meio das
Ouvidorias, urnas e qualquer outro mecanismo existente, sendo sempre respeitado na
privacidade, sigilo e confidencialidade.
5.2.2.2.3.4

Requisitos Basicos para Implantar ou Implementar a Ouvidoria

Para implantação de uma unidade de Ouvidoria do SUS os seguintes passos são previstos:
Mobilização para a criação da Ouvidoria.
Definição no organograma.
Clareza quanto aos objetivos de implantação da Ouvidoria.
Estruturação da Ouvidoria (estrutura física, instrumento normativo, recursos humanos,
fluxo de trabalho).
Divulgação do serviço para a comunidade.
-

- Mobilização para a criação

A primeira etapa para implantação de uma Ouvidoria é a de definição de sua necessidade
dentro do órgão ao qual estará vinculada. Segue-se o apoio em sua efetivação, para que possa
cumprir seu papel com legitimidade e autonomia.
Para isso, os gestores do SUS e os administradores dos estabelecimentos de saúde, bem
como seus funcionários e a comunidade alvo, devem estar conscientes das atribuições da
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Ouvidoria e dispostos a colaborar com seu trabalho. Assim, a secretaria ou o estabelecimento
de saúde pode organizar palestras e oficinas internas com essa finalidade.
- Definição de Organograma

A Ouvidoria, por ser um instrumento de gestão, será inserida no organograma Policlínica
e articulada ao nível central de gestão
Clareza quanto aos objetivos de implantação da Ouvidoria
Tratam-se dos propósitos a serem alcançados pela Ouvidoria, podendo ser relacionados:
Ampliar a participação dos cidadãos na gestão do SUS.
Possibilitar à instituição a avaliação contínua da qualidade das ações e dos serviços
prestados.
Subsidiar a gestão nas tomadas de decisões e na formulação de políticas públicas de
saúde.
-

- Estruturação da Ouvidoria (estrutura física, instrumento normativo, recursos humanos,

fluxo de trabalho):

Física

Juridica
Recursos
Humanos

-Estrutura Física
Deve-se observar:
-

Espaço físico determinado.
Boa localização, de fácil acesso e visibilidade ao cidadão.
Acessibilidade (rampa e banheiros adaptados).
Equipamentos e mobiliário adequados para a realização do serviço.
Disponibilidade de linha telefônica e acesso à internet.
Espaço adequado para atendimento presencial, eventualmente com resguardo de sigilo.

Portanto, o local escolhido deve ser adequado para a execução das funções de Ouvidoria,
tais como acolhimento das manifestações, incluindo espaço específico e adequado para o
atendimento presencial, análise e acompanhamentos das manifestações e gestão dos dados da
Ouvidoria. Será criado de um espaço reservado para garantir um acolhimento privativo ao
cidadão.
É importante que os responsáveis pela implantação da Ouvidoria estejam atentos a
acessibilidade dos usuários portadores de necessidades especiais, como rampa de acesso,
banheiro com adaptações, entre outros.
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Para a adequação do espaço ao trabalho de Ouvidoria sugere-se que o local possua
mobiliário, mínimo, como cadeira, mesa, armário (material de escritório em geral), computador,
impressora, aparelho telefônico e fax.
Disponibilidade de linha telefônica: a linha telefônica deverá estar disponível para o
atendimento ao cidadão e para interlocução da Ouvidoria com sua rede para encaminhamento
e acompanhamento das manifestações.
Acesso à Internet e endereço eletrônico: atualmente, a internet e os meios de
comunicação eletrônicos tornaram-se mecanismos facilitadores do acesso do cidadão. Para que
Ouvidoria possa acompanhar esse processo é importante viabilizar um e-mail institucional para
o qual o cidadão possa fazer contato com a Ouvidoria.
A Ouvidoria terá um sistema informatizado que possibilite a inserção das manifestações,
sua categorização e gerenciamento dos dados assim gerados. O sistema implantado deve
garantir a segurança dos dados inseridos e gerenciados. Além disso, é importante que esse
sistema facilite o processo de encaminhamento das manifestações de maneira que a Ouvidoria
e sua rede utilizem o mínimo de documentos impressos.
Os recursos aqui elencados são os mínimos (ou básicos) para a criação da estrutura de
uma Ouvidoria.
- Instrumento Normativo

Uma vez estruturada fisicamente a Ouvidoria, é importante que ela passe a existir
também de direito, vale dizer, que seja formalizada e institucionalizada por meio de um
instrumento normativo de criação/regulamentação. Diversos são os meios que podem ser
utilizados para essa finalidade, de acordo com a estrutura e regras locais, sejam eles, lei; decreto;
resolução; portaria, além de outros.
Por ser o instrumento que possui um processo mais rígido de elaboração e revogação,
que passa pelo Poder Legislativo local e, por isso, confere à Ouvidoria maior legitimidade e
concretude.
No instrumento normativo de criação/regulamentação da Ouvidoria podem constar,
entre outros, os seguintes assuntos:
•
•

Localização da Ouvidoria na estrutura organizacional da instituição a que pertence
(previsão no organograma institucional);
Definição do vínculo com a instituição, ressaltando-se a necessidade de autonomia de
suas ações, lembrando que a ParticpaSUS, por entender a Ouvidoria como um
instrumento de gestão, defende que seu vínculo seja com o gestor;

Atribuições e competências da Ouvidoria, inclusive com a previsão de estabelecimento de
rede de parcerias e cooperação com outros órgãos e entidades ligadas direta ou indiretamente
à instituição;
Cargos e funções destinados à composição dos recursos humanos da Ouvidoria.
Prazos: algumas Ouvidorias estabelecem os prazos para a resposta de demandas nesses
instrumentos normativos. Para isso, recomenda-se que os prazos sejam previamente acordados
entre as partes envolvidas no processo de tratamento das manifestações e ratificados pelo
gestor.
- Recursos Humanos
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Os profissionais que venham atuar na Ouvidoria devem ter formação e capacitação
compatível com a função, mediante análise de perfis e dependerá das condições e necessidades
locais.
Vale ressaltar que os profissionais das Ouvidorias do SUS são como agentes do processo
de educação para a cidadania e responsáveis pelo acolhimento das demandas que chegam as
Ouvidorias.
A Ouvidoria precisa contar com, no mínimo, os recursos humanos abaixo discriminados:
•
•

Responsável pela Ouvidoria.
Tele-atendente (para os que tiverem a Central de Atendimento por telefone) e Suporte
administrativo para atividades burocráticas e administrativas e para o tratamento da
demanda

A capacitação é um fator determinante para que a equipe da Ouvidoria realize um
trabalho consciente e qualificado.
- Características da Equipe

Os profissionais serão exclusivos para a Ouvidoria. Não há como atender a Ouvidoria e a
outro setor simultaneamente..
- Designação do Ouvidor

A designação do Ouvidor dependerá de como foi estruturada a Ouvidoria e dos entes
envolvidos em sua constituição. A escolha do responsável poderá ser feita pelo gestor ou
resultar de processo democrático ampliado com participação do usuário, trabalhador e gestor.
Não há obrigatoriedade quanto a denominação do cargo de Ouvidor. A instituição poderá
designá-lo como Diretor, Encarregado, Assessor, Técnico, Ouvidor ou outro, desde que conste
no documento de criação da Ouvidoria a denominação e a função daquele(s) que será(ão)
responsável(eis) pela Ouvidoria.
- Características do Ouvidor
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- Estrutura de Fluxo de Trabalho

O fluxo de trabalho aqui entendido envolve o caminho percorrido pela manifestação do
cidadão internamente e externamente à Ouvidoria.
- Fluxo de trabalho interno

Refere-se aos processos de recebimento, análise, encaminhamento, acompanhamento,
resposta e fechamento das demandas.

Quadro 1 – Fluxo de Trabalho Interno
ETAPA

PROCEDIMENTO

1ª - Recebimento

As demandas poderão ser recebidas na Ouvidoria
por meio de correspondências diversas, correspondência
eletrônica, pessoalmente, telefone e outros. É
importante que a Ouvidoria observe os processos de
recebimento de documentos já implantados em sua
instituição (protocolo de documentos) para que os
documentos da Ouvidoria sigam os mesmos processos.

2ª - Análise

O período de análise é compreendido como a etapa
pela qual a Ouvidoria deverá analisar o teor da
manifestação, verificar se há dados suficientes para dar
continuidade ao processo, se há a necessidade de colocar
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a demanda em sigilo, e para qual o local deverá ser
encaminhada.

3ª - Encaminhamento

Após a análise, a demanda que tenha dados
suficientes deverá ser encaminhada para a área
responsável pela sua resolução. É importante que o
cidadão tenha conhecimento do encaminhamento dado
a sua manifestação.

4ª - Acompanhamento

A Ouvidoria deverá acompanhar o trâmite da
demanda para agilizar e intermediar as ações deverá,
também, avaliar a resposta do setor, órgão ou entidade
e, se não for satisfatória, procurar a instância
imediatamente superior para nova avaliação.

5ª - Resposta ao Cidadão

Manter o cidadão informado sobre o trâmite da
sua demanda, considerando sua resolução dentro dos
princípios legais e diretrizes do SUS. Cada Instituição
estabelecerá o modo mais adequado para a tramitação
das demandas, tendo em vista sua organização e
necessidade.

6ª - Fechamento

Uma demanda só pode ser fechada mediante uma
resposta
satisfatória.
Ressalte-se
que
não
necessariamente a resposta satisfatória significa
atendimento.

Fonte: SGEP/MS.

- Fluxo de trabalho externo

Refere-se aos processos que envolvem o encaminhamento da demanda para as áreas
responsáveis, com o estabelecimento de como as demandas serão encaminhadas para as áreas
competentes, quando isso não ocorrer via sistema informatizado.
A Ouvidoria Geral do SUS atua por meio de um sistema informatizado, o OuvidorSUS, que
permite a otimização de todos os processos de trabalho que permeiam sua ação.
O Sistema OuvidorSUS foi desenvolvido pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS
em parceria com o Departamento de Informática do Ministério da Saúde – DATASUS, e
implantado em 2006. O Sistema tem a finalidade de atuar como ferramenta para a
descentralização das Ouvidorias do SUS, facilitar a democratização das informações em saúde,
agilizar o processo de recebimento, encaminhamento, acompanhamento e resposta das
manifestações, além de gerar relatórios gerenciais; e, também a definição de prazos para o
tratamento das demandas.
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5.2.2.2.3.5 Estabelecendo a rede da Ouvidoria vinculada à Secretaria de Estado da Saúde
Uma Ouvidoria se constitui de estrutura física, de organização jurídica, de recursos
humanos e de sua rede. A origem dessa palavra vem do latim “retis”, que significa
entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de tecido. A partir da
noção de entrelaçamento e estrutura reticulada a palavra foi ganhando novos significados ao
longo do tempo. Nas duas últimas décadas prevaleceu a noção de alternativa prática de
organização que possibilita processos capazes de responder às demandas com flexibilidade,
conectividade e descentralização das suas estruturas integrantes.
A Ouvidoria é responsável por receber as manifestações, analisar e encaminhar para a
área responsável, constituindo, assim, o canalizador e intermediador das manifestações do
cidadão. Isso significa que a rede de uma Ouvidoria pode ser entendida como a extensão desse
processo, pois para o trabalho da Ouvidoria ser efetivo é necessário que essa possua articulação
com as áreas responsáveis para a resolução da demanda. A rede nada mais é do que as áreas,
órgãos ou instituições que serão responsáveis por responder ou resolver as demandas acolhidas.
Para a estruturação de uma rede, inicialmente, é necessário que a equipe da Ouvidoria
apreenda a organização do órgão gestor da saúde respectivo, para que a estruturação da rede
não fira a organização do mesmo.
Também se faz necessário conhecer as competências e atribuições de cada
área que integrará a rede. Estabelecer uma rede, assim, significa em primeiro lugar, seguir
os princípios e diretrizes do SUS e, na sequência: conhecer as competências e atribuições das
áreas que integrarão a rede para encaminhamento correto das manifestações; seguir e respeitar
a lógica e a organização do órgão gestor e demais instituições envolvidas; discutir com a equipe,
a gestão e com os parceiros as propostas de fluxos, prazos, processos de trabalho,
responsabilidades e agentes responsáveis em cada ponto da rede.
Deve-se analisar, ainda, o perfil das entidades que farão parte da rede, de forma que o
percurso da demanda seja rápido e eficiente. Sendo assim, a Ouvidoria pode determinar se a
rede será composta por todas as unidades de saúde ou então composta por todas as unidades
de saúde e seus departamentos, ou ainda, por todos esses e ainda suas superintendências.
Na discussão com os parceiros membros da rede torna-se importante estar atento aos
tópicos seguintes:
•
•

Definição dos objetivos da implantação da Ouvidoria do SUS.
Importância da Ouvidoria para a gestão e para as áreas envolvidas.
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•
•
•
•
•
•
•

Canais de entrada e fluxos propostos para a estruturação da rede, inclusive de relatórios
gerenciais.
Disponibilização de responsáveis em cada ponto para responder as demandas e
pactuação de processos de trabalho com cada integrante da rede.
Responsabilização definida nas respostas aos cidadãos (Ouvidoria versus da rede).
Definição de prazos para resposta, formalmente (por lei, decreto, portaria) ou não, mas
sempre discutido com a rede.
Divulgação de informações.
Colaboração com o desenvolvimento das ações de cada área.
Fundamento ético quanto ao tratamento das demandas.

As ouvidorias do SUS compõem uma grande rede nacional – o Sistema Nacional de
Ouvidorias do SUS – que tem por objetivo proporcionar ao cidadão maior agilidade na resposta
às suas manifestações e demandas junto aos órgãos gestores de saúde.
Em suma, o que deverá determinar a composição da rede é:
(a) responsabilidades e competências em resolver problemas;
(b) fluxos voltados para a agilidade do processo, sem desrespeitar a estrutura e o
funcionamento dos órgãos participantes;
(c) promoção de compreensão e receptividade em relação à Ouvidoria;
(d) disponibilidade de pessoal para dar andamento aos processos inerentes a uma
Ouvidoria do SUS.
As Ouvidorias do SUS, estão integradas, e serão compartilhados compromissos com os
cidadãos. Sendo assim, é necessário que a rede tenha conhecimento do processo de trabalho
da Ouvidoria, das atribuições da Ouvidoria, das particularidades das demandas sigilosas e em
anonimato, da ética envolvida no tratamento da manifestação do cidadão, visto que essa poderá
tratar de assuntos relativos a colegas de trabalho ou do próprio interlocutor.
No quadro abaixo a distinção entre membros de uma rede e parceiros, aspecto
sistematizado:
Quadro 2 – Membros de Rede e Parceiros
MEMBROS DE REDE

PARCEIROS

Fazem parte da estrutura da secretaria da
instituição.
Possuem competência direta para responder ou
atender demandas

Não necessariamente fazem parte da estrutura
da instituição (corpo de bombeiros, exército, ministério
público)
Papel auxiliar na resolução de problemas

Fonte: SGEP/MS.
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5.2.2.2.3.6 Processos de Trabalho da Ouvidoria

As Ouvidorias do SUS, além de constituírem-se em um espaço para acolhimento das
manifestações dos cidadãos, como reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações,
são canais democráticos de comunicação que também se destinam a disseminar informações,
visando maior efetividade no desenvolvimento de um espaço de cidadania.
O termo disseminar está associado à idéia de difundir, espalhar, “semear”, aplicando-se
a informações dirigidas não só para o cidadão, mas para os atores do SUS em geral. Tais
informações podem ser consideradas verdadeiras ferramentas de gestão. Além disso, a
disseminação da informação contribui com eficácia e valor estratégico no fortalecimento da
cidadania e na democratização de informações em saúde.
Pode-se dizer que o grande desafio da Ouvidoria do SUS é o de atuar de forma pautada
no compromisso e na transparência de suas ações, incentivando as práticas de democratização
de informações em saúde como estratégia de controle social. Para tanto, o papel de disseminar
informações deve ser um norteador das práticas de todos que atuam nas Ouvidorias do SUS.
A organização dos processos de trabalho numa Ouvidoria do SUS deve seguir algumas
recomendações:
•
•
•

Estabelecer a Ouvidoria como responsável para receber as manifestações no âmbito da
saúde. É importante discutir essa ação com as áreas da adminstração que recebem
demandas próprias, para que esse trabalho fique centralizado na Ouvidoria.
Especificar as demandas que chegam à Ouvidoria com um número de tramitação interna
na adminstração (como um número de protocolo).
Estabelecer o modo de encaminhamento dessas demandas para as áreas competentes
(via correspondência oficial, e-mail, por exemplo).
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•
•

Estabelecer o padrão de análise das respostas recebidas da rede pertinente bem como
entrar em contato com o cidadão para informar as providências de sua manifestação.
Será disponibilizado as informações sobre a existência e as formas de acesso à Ouvidoria
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, incluindo o referido informe, por
exemplo, nos locais de maior fluxo da unidade.

De acordo com a experiência do Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, são quatro os
macro-processos de trabalho inerentes à Ouvidoria do SUS:
a-Recebimento das manifestações;
b-Análise e tratamento das demandas;
c-Resposta ao cidadão;
d-gestão da informação.
a-Recebimento das manifestações

É importante que os cidadãos tenham amplo acesso às Ouvidorias do SUS, que podem
disponibilizar, entre outros, os canais seguintes: caixa de sugestões; cartas; correspondência
oficial; fax; internet e telefone, além da forma presencial.
b-Análise e Tratamento das Demandas
Após receber as manifestações pelos diferentes canais de entrada, os técnicos das
Ouvidorias do SUS realizam todo o processo de análise e tratamento das demandas, que envolve
as etapas de: registro; classificação; tipificação; encaminhamento; e acompanhamento.
Registro
Para registrar uma manifestação, é importante ter em mente os princípios de: (a)
Perguntas de Sondagem e Confirmação – entendidas como a operação de pesquisar, explorar,
investigar cautelosamente e perguntar de forma direcionada, com o objetivo de compreender
o relato do cidadão e identificar o que responder e/ou registrar., no âmbito de operações de
avaliação e equilíbrio, de forma a colaborar na compreensão correta da mensagem do cidadão;
(b) Coleta de Dados:, o que equivale dizer que uma boa sondagem contribui para qualidade da
resposta e para o registro das demandas com todos os dados necessários ao processo de análise
e tratamento; demandas sem dados completos podem dificultar todo o processo e até
impossibilitar sua resolução.
Classificação
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Todas as manifestações são classificadas de acordo com as categorias operacionais
discriminadas no quadro abaixo: Quadro 3 – Classificação das Manifestações

DENÚNCIA

Comunicação verbal ou escrita que indica irregularidade na
administração ou no atendimento por entidade pública ou privada de
saúde.

ELOGIO

Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou
agradecimento por serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

INFORMAÇÃO
RECLAMAÇÃO

Comunicação, orientação ou ensinamento relacionado à saúde.
Comunicação verbal ou escrita que relata insatisfação em relação
às ações e serviços de saúde, sem conteúdo de requerimento.

Comunicação verbal ou escrita que, embora também possa indicar
SOLICITAÇÃO insatisfação, necessariamente contém um requerimento de atendimento ou
acesso às ações e serviços de saúde.
SUGESTÃO

Comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil à
melhoria do SUS.

Fonte: SGEP/MS.

É importante que todas as Ouvidorias do SUS tenham o mesmo entendimento sobre os
conceitos acima.
• Tipificação

A tipificação consiste na categorização das demandas, de acordo com assuntos e
subassuntos, de importância para a geração de dados precisos e para a elaboração de relatórios
gerenciais fidedignos, potencializando o papel das Ouvidorias do SUS como instrumentos de
gestão.
• Encaminhamento

Para o encaminhamento das demandas, é necessária a criação e o conhecimento pleno
dos fluxos na rede principal ou nas sub-redes da Ouvidoria do SUS, que receberá as demandas
de acordo com sua competência.
• Acompanhamento

Todo o acompanhamento do processo pode ser realizado pelo status da demanda, e pode
ser otimizado com a utilização de um sistema informatizado. Além do status, a prioridade
também deve ser considerada. É essencial a interlocução com os serviços que fazem parte da
rede, responsáveis diretos pela resolução das demandas.
•

- STATUS DAS DEMANDAS
Este aspecto é sistematizado no quadro que segue:
Quadro 4 – Status das Demandas
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NOVA

Quando a demanda foi inserida no sistema, mas ainda não foi
tratada pelo técnico.

ENCAMINHADA

Quando o registro foi encaminhado ao órgão competente, que
ainda não tomou conhecimento do mesmo.

EM ANÁLISE

Quando o registro já foi visualizado e está em análise pelo
órgão competente.

CONCLUÍDA

Quando o órgão competente insere a resposta com as
providências adotadas para o caso.

REENCAMINHADA

Quando a resposta do órgão competente não é satisfatória, a
demanda é reencaminhada.

FECHADA

Quando a Ouvidoria considera a demanda resolvida pelo órgão
competente.

Fonte: SGEP/MS.

(c) Resposta ao cidadão

Ouvidoria deve manter o cidadão informado sobre todo o processo de tramitação de sua
demanda. O cidadão também deve ter possibilidade de entrar em contato com a Ouvidoria para
fazer o acompanhamento, bem como para incluir novas informações em sua demanda.
As Interpelações e questionamentos acerca das atividades e/ou serviços executados
Policlínica, formulados por autoridades ou cidadãos, deverão ser respondidas, observado o fluxo
determinado pela Ouvidoria Geral do Estado.
(d) Gestão da Informação

A Gestão da Informação pode ser entendida como toda ação relacionada à obtenção da
informação adequada. Ou seja; a informação disponibilizada de forma correta, para a pessoa
indicada, a um custo adequado, no tempo oportuno, em lugar apropriado, para tomar a decisão
mais acertada.
A explicação sobre gestão da informação remete à gestão dos próprios recursos de
informação. Esta pode ser entendida como o processo de organizar dados para alcançar os
objetivos institucionais. Visa à construção do conhecimento de modo a favorecer a reflexão e a
percepção da realidade.
Alguns processos da Gestão da Informação devem ser conhecidos, de acordo com a
síntese do quadro abaixo:
Quadro 5 – Processos de Gestão da Informação
Prospecção, seleção e obtenção de dados e de informação a partir de fontes oficiais.
Mapeamento e reconhecimento dos fluxos formais de informação.
Fonte: SGEP/MS.
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Tratamento, análise e armazenamento da informação utilizando tecnologias
disponíveis.
Por meio de
Disseminação e mediação da informação ao público interessado.
uma gestão adequada
da informação, as
Criação e disponibilização de produtos e serviços de informação.
Ouvidorias podem:
•
•
•
•
•
•

subsidiar a tomada de decisão;
formular diretrizes, políticas, programas, prioridades;
delinear cenários futuros e atuação junto à sociedade;
estabelecer indicadores de desempenho;
dimensionar a imagem institucional;
atualizar os profissionais e contribuir para sua orientação técnica e administrativa.

Além disso, são capazes de: informar a população e contribuir para o fortalecimento
participativo na gestão da saúde; prestar orientações básicas relativas à saúde individual e
coletiva, bem como os serviços e gestão do SUS; estreitar os vínculos ente o sistema de saúde e
seus usuários, (ampliando as possibilidades de acolher e minimizar os anseios da população,
além de conhecer suas expectativas).

Algumas atribuições envolvidas na prática de Gestão da Informação em Ouvidoria devem
ser evidenciadas, de acordo com a síntese abaixo:
Quadro 6 – Atribuições na Prática de Gestão da Informação em Ouvidoria
Organizar, analisar, interpretar e disseminar informações e demandas provenientes do
Sistema OuvidorSUS
Elaborar indicadores de avaliação e monitoramento do sistema informação adotado
pelo serviço de Ouvidoria
Formular e proceder a respostas aos usuários e parceiros, acerca das demandas
relativas
Elaborar relatórios e periódicos gerenciais, temáticos e segmentados, cuja analise,
conteúdo e linguagem devem ser ajustados ao contexto e objetivos do destinatário. As
estratégias adotadas devem se orientar pela finalidade de fomentar a disseminação e
apropriação comum da informação
Articular, intersetorial e interdisciplinarmente, para promover o aprimoramento dos
recursos de informação e da Ouvidoria como um espaço de cidadania.
Fonte: SGEP/MS.

As Ouvidorias do SUS devem estar atentas, também, para alguns dos instrumentos de
Gestão da Informação do SUS, que devem ser somados aos recursos estabelecidos localmente.
Estas ferramentas possibilitam a captação, extração e análise de dados de Ouvidoria, fazendo
parte de sistemas próprios da Ouvidoria Central do SUS. São elas:
CENTRAL DE TELEATENDIMENTO
UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL – URA
SISTEMA WEB REPORT
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SISTEMA OUVIDOR-SUS
HOME PAGE DA OUVIDORIA
SISTEMAS OFICIAIS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO OFICIAIS

Sistema Informatizado OuvidorSUS
Apresentação dos requisitos básicos para a implantação do OuvidorSUS na Ouvidoria do
SUS descentralizada. É imprescindível que a Ouvidoria esteja institucionalmente legalizada, e
devidamente implantada, ou seja, com recursos humanos, materiais e tecnológicos para operar
em rede.
A solicitação para o uso do OuvidorSUS deverá ser feita por meio de Ofício ao
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, juntamente com o Plano Operativo disponíveis no
endereço <www.saude.gov.br/sgep>.
O sistema OuvidorSUS possui dois Níveis de cesso:
a. Nível I
Para obter o acesso ao nível I, a Ouvidoria deve estar institucionalmente legalizada por
meio de Portaria, Decreto, Lei etc.
O nível I de acesso permite às Ouvidorias criarem sua própria rede hierarquizada
agilizando o fluxo de trabalho; cadastrarem e encaminharem as manifestações dos cidadãos para
outras Secretarias de Saúde dentro do seu estado, hospitais de sua gestão e internamente,
departamentos e coordenações da Ouvidoria.
Visando a maior segurança do fluxo de informações registradas no sistema, o nível I
apresenta o Serviço de Controle de Acesso - SCA, onde será gerada automaticamente uma senha
para cada CPF informado no ofício de solicitação.
b. Nível II
O nível II de acesso é utilizado atualmente por todos os órgãos que possuem login e senha
e recebem as manifestações encaminhadas pelo Doges.
O OuvidorSUS, conforme mencionado, é um sistema desenvolvido especialmente para as
Ouvidorias do SUS. É um instrumento importante para o processo de descentralização com a
finalidade de melhorar os fluxos de trabalho e permitir autonomia da instituição para registros
de manifestações e criação de redes de relacionamento para que venham agilizar os serviços da
Ouvidoria.
5.2.2.3

Instrução De Definição De Formas De Acomodação E Conduta Para Os Acompanhantes
De Usuários, Idosos, Crianças, Adolescentes E Portadores De Necessidades Especiais
Conforme Previsão De Legislação Vigente

Para pacientes em precauções adicionais de contato, as (quantidade de pessoas e tempo
de visita) e merecerão a atenção contínua da equipe de saúde, que supervisionará a adesão às
orientações anteriores,
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No caso de acompanhantes, recomendar se á o uso de luvas e avental Conforme as
orientações do Protocolo de Precauções Básicas e Adicionais de Contato (elaborado pelo CCIH)
bom. esforço permanente das orientações anteriores.
Planejaremos e implantaremos, um serviço Sistematizado de orientação aos pacientes,
visitantes e acompanhantes com a disponibilização de folhetos e cartazes informativos e
ilustrados, que facilitará o dia a dia das equipes de saúde a comunicação com os usuários.
Visitas religiosas deverão observar as Normas Internas elaboradas pela Comissão
Controle de infecção Ambulatorial (CCIH)
Atendimento
No conjunto de ações compreendidas pelo atendimento aos usuários da unidade de saúde,
estão discorridas a Proposta de Orientações de Acomodação e Conduta dos Acompanhantes, a
Proposta de Serviço de Atendimento e Pesquisa de Satisfação e a Proposta de Implantação de
Serviço Humanizado com Foco no Atendimento Ambulatorial Especializado.
5.2.2.3.1.1 Atendimento Portadores De Necessidades Especiais / Idosos/ Crianças
Temos consciência da necessidade de cuidados especiais que essas pessoas com certo
nível de dependência exigem. Porém, é possível estimular a autonomia de acordo com sua
individualidade.
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 24% da
população brasileira possui algum tipo de deficiência, o que corresponde a mais de 45 milhões
de habitantes. O Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 define pessoas com deficiência como
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.
O conceito de deficiência está em processo de evolução, acompanhando as mudanças
ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelos portadores de deficiência.
Um dos marcos dessa evolução foi na década de 1960, formulou-se um conceito que
incluía a relação entre as limitações da pessoa portadora de deficiência, o ambiente em que vive
e a comunidade. Em 1982, após ter declarado o ano de 1981 como o Ano Internacional da Pessoa
Deficiente, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou o Programa de Ação Mundial para
Pessoas com Deficiência.
A ONU aprovou o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência no dia 03 de
dezembro, mais tarde esse dia foi instituído como o Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência. Esse Programa ressalta que essa população tem o direito a oportunidades iguais às
dos demais cidadãos, bem como de usufruir das melhorias nas condições de vida advindas do
desenvolvimento econômico e social. O documento trouxe diretrizes que devem ser
consideradas na formulação de políticas, planos e programas, em áreas como saúde, educação,
emprego e renda, seguridade social, legislação, dentre outras.
Aqui no Brasil, a Constituição de 1988 determina que é competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiências. Amparando esse segmento da população,
também podemos destacar alguns documentos:
- Lei nº 7.853/89 – Sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social;
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- Lei nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde;
- Lei nº 10.048/00 – Estabelece prioridades ao atendimento;
- Lei nº 10.098/00 – Determina critérios para a promoção da acessibilidade;
- Decreto nº 3.298/99 – Dispões sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência;
- Decreto nº 5.296/04 – Regulamenta as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00.
- Portaria MS/GM nº 1.060, de 05 de junho de 2002 – Institui a Política Nacional de Saúde
da Pessoa com Deficiência.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, lançada em 2002, tem como
propósitos proteger a saúde da pessoa com deficiência, reabilitar sua capacidade funcional e
desempenho, contribuindo para a inclusão social e prevenção de agravos que determinam o
aparecimento de deficiências.
Segundo o Ministério da Saúde, o principal objetivo da Política é propiciar atenção integral
à saúde da pessoa com deficiência, desde a atenção básica até a sua reabilitação, incluindo a
concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, quando se fizerem necessários.
O foco desta política são as deficiências motora, visual, auditiva, mental e múltipla. As principais
diretrizes contemplam:
- Promoção da qualidade de vida;
- Prevenção de deficiências;
- Atenção integral à saúde;
- Melhoria dos mecanismos de informação;
- Capacitação de recursos humanos;
- Organização e funcionamento dos serviços.
5.2.2.3.1.1.1 Normas Atendimento Ao idoso
Em atendimento as normas estabelecidas, instruídos pelo Estatuto do Idoso - Lei
10741/03 | Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, que em seus Artigos, descreve:
Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 2 º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Sobre Atendimento:
O Artigo 7º , do Estatuto do Idoso, indica que em todo atendimento de saúde, os maiores
de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de
emergência. (Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017).
5.2.2.3.1.1.2 Normas Atendimento Crianças e Adolescentes
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Em atendimento as normas estabelecidas, instruídos pela LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO
DE 1990. que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, define que: Considerase criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
A redação dada pelo Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas
à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) . A criança e o adolescente com deficiência
serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e
específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem,
medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento,
habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado
voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 3 o Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira
infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o
desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
5.2.2.3.1.2 Proposta de Orientações de Acomodação e Conduta dos Acompanhantes
Considerando que a Policlínica, seja para atendimento ambulatorial e de pequenas
cirurgias, ainda assim acompanhante deve ser entendido como membro indispensável,
necessário a qualidade do processo de atendimento do paciente, pois possibilita uma ajuda para
o paciente e para a equipe de saúde, humaniza o serviço, efetiva direitos do paciente, torna um
momento mais tênue e suportável para o paciente em situação de fragilidade.
Para o controle de infecção ambulatorial, além das normas específicas da unidade de
saúde, observaremos o seguinte:
A equipe de saúde da unidade deverá:

•

Orientar e supervisionar os acompanhantes quanto à higienização das mãos na chegada
à unidade de Saúde, antes e após o contato com o paciente, superfícies e objetos da área do
paciente, e imediatamente antes de deixarem a unidade.

•

Orientar e supervisionar os acompanhantes a ficarem sempre junto ao paciente que está
acompanhando e a não entrar em contato com Esclarecer as dúvidas.
O acompanhante deverá:

•

Contribuir para manter a higiene e a ordem do locai

•

Contribuir para manter a harmonia e o silêncio

•

Não tocar ou manipular equipamentos, sondas, soros, drenos; que são atividades
exclusivas da equipe de saúde.

•

Não se sentar ou apoiar se no leito: do, paciente, tampouco nos leitos desocupados.
Obedecer ao tempo estipulado para a troca de acompanhantes, embora a unidade não deva
enrijecer tal processo, pois desumaniza.
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•

Para pacientes em precauções adicionais de contato, aos acompanhantes, recomendar
se ao uso de luvas e avental conforme as orientações do Protocolo de Precauções Básicas e
Adicionais de Contato (elaborado pelo SCIH), com esforço permanente das orientações
anteriores.

•

Concomitantemente a isso, planejaremos e implantaremos um serviço sistematizado de
orientação aos pacientes e acompanhantes com a disponibilização de folhetos e cartazes
informativos e ilustrados, que facilitará o dia a dia das equipes de saúde e a comunicação com os
usuários da Unidade de Saúde.
5.2.2.3.1.2.1 Acompanhantes E Visitantes
Deve dirigir se à Central de Informações e Identificação para obter a autorização de entrada
com o paciente.
Após receber a autorização, aguardar o horário em local indicado.
Cada paciente somente poderá ter o número de acompanhantes determinado pela
Unidade, sempre maiores de 12 anos.
Pacientes menores até 14 anos e maiores de anos tem o direito a um acompanhante. Os
demais pacientes somente terão direito a um acompanhante mediante solicitação, por escrito,
do médico assistente elou da enfermeira, Coordenadora da Enfermagem.
REPOUSO
O acompanhante deve permanecer no ambiente em silêncio enquanto a consulta encontra
se em andamento.
SILÊNCIO
O silêncio é muito importante para a recuperação do paciente. Evite o USO de celular
dentro dos consultórios.
5.2.2.3.1.2.2 Informações Sobre Pacientes
Não será fornecida nenhuma Informação por telefone sobre qualquer estado clínico do
paciente. Durante a consulta médica o acompanhante poderá falar com o médico assistente para
obter mais detalhes do estado, clínico ou quaisquer outras dúvidas que desejem esclarecer.
IMPORTANTE:

•

Acompanhantes devem lavar as mãos antes e após a saída da Unidade de Saúde
contribuindo com a prevenção de infecção hospitalar.

•

Evitar circular nas outras áreas do ambulatório, corredores e Posto de Enfermagem. Os
aparelhos sonoros (TV, rádio, etc.) devem ser utilizados com volume em nível baixo.

•

Proibido fumar nas dependências internas da Unidade.

•

Proibido mexer nos equipamentos hospitalares destinados ao uso dos pacientes, assim
como qualquer outro.

•

Os colaboradores da Unidade não estão autorizados a receber gratificações dos pacientes
elou acompanhantes.
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•

Proibido entrar com comida para o paciente sem a autorização do Serviço de Nutrição da
Unidade.
5.2.2.3.1.2.3 Normas sobre Acompanhantes Pessoa com Deficiência:
Em atendimento as normas estabelecidas, que versa sobre sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa com Deficiência:
A LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000., que estabelece a Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), onde foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
A LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. , estabelece que é definido como direito ao
Acompanhante, onde acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. No Art. 22. À pessoa com
deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente
pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua
permanência em tempo integral.
§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto
à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la
por escrito.
§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de
saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do
atendente pessoal.

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000., Dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e dá outras providências
Art. 1o As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento
prioritário, nos termos desta Lei.
5.2.2.3.1.2.4 Normas sobre Acompanhantes dos Idosos
O Estatuto do Idoso, em Art. 16., descreve que ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder
autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por
escrito, e segue:
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito
de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Ver tópico (241
documentos)
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:
Ver tópico (36 documentos)
I - pelo curador, quando o idoso for interditado; Ver tópico
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II - pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado
em tempo hábil; Ver tópico (15 documentos)
III - pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para
consulta a curador ou familiar; Ver tópico
IV - pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que
deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Ver tópico (2 documentos)
Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento
às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
5.2.2.3.1.2.5 Normas sobre Acompanhantes das Crianças e Adolescentes
O Artigo 12, do Estatuto da Criança e Adolescente, dispões que os estabelecimentos de
atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados
intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um
dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. (Redação dada pela
Lei nº 13.257, de 2016)
O objetivo das diretrizes descritas é de oferecer orientações às equipes de atendimento,
assim como equipes multiprofissionais sobre o cuidado da pessoa portadora deficiência, e ou
necessidades especiais, idosos e crianças, e envolve ações de âmbito ambulatorial (avaliações,
clínicas, acompanhamentos e reabilitação).
5.2.2.3.1.3 Proposta Para Implantação Do Sistema De Contra Referência À Atenção Primária.
5.2.2.3.1.3.1 A Gestão Estadual e a Regulação das Referências Intermunicipais
Criar mecanismos para a identificação da procedência dos usuários dos serviços
ambulatoriais, enquanto não estiver disponível o Cartão Nacional de Saúde, para permitir o
acompanhamento da PPI, e das referências intermunicipais.
•

Monitorar o cumprimento efetivo dos termos de compromisso para garantia de acesso,
por meio de relatórios trimestrais com informações mensais a ser apresentado pela SES,
acompanhando os fluxos das referências intermunicipais.

•

Identificar pontos de desajuste sistemático entre a pactuação efetuada e a demanda
efetiva dos usuários, realimentando a PPI

•

Intermediar o processo regulatório quando os fluxos pactuados no nível regional ou
microrregional não forem suficientes para garantir o acesso do usuário aos serviços
necessários, articulando com as centrais de regulação regionais ou micro regionais,
intervindo para que haja disponibilização de vagas para o usuário no local mais próximo
de sua residência.

•

Intervir quando não houver pactuação prévia na PPI entre os municípios, em demandas
específicas, verificando em qual central municipal existe vaga disponível referenciando
para aquela central a demanda.

•

Prestar apoio técnico aos municípios na elaboração dos seus planos municipais de
controle, regulação e avaliação.

•

Intermediar acordos entre municípios em relação às condições estabelecidas para o
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referencialmente de usuários.
É responsabilidade do INSTITUTO CEM prestar contas mensalmente à SES /GO de todas as
atividades desenvolvidas, por meio de reunião previamente agendada. A prestação mensal de
contas contém todos os elementos para a correta apreciação das atividades gerais no período,
envolvendo aspectos administrativos, sociais econômicos e financeiros.
Para tal atividade utilize se como instrumento de informação o relatório gerencial e
também o plano estatístico. Neles estão inseridas as seguintes informações: número de
pacientes/dia, números de exames, número de consultas ambulatoriais, quantitativo de recursos
humanos da instituição e despesas operacionais.
A comunicação tem que ser estabelecida como uma Via de mão dupla, de realimentação.
O INSTITUTO CEM sentiu a necessidade de explicitar que estabelecer as referências e
comunicação com as outras unidades de saúde, ou seja, com os outros pontos de atenção é um
processo da Gestão Municipal. Podemos estabelecer os relacionamentos, pois elaborar
formulários cartoriais não vai agregar valores ao sistema. Para as referências é preciso o sistema
fluir.
Para exemplificar:
A USE faz a contra referência de um egresso ambulatorial, que inclusive é hipertenso e
portador de diabetes. Como recolocar o usuário que deveria voltar para a Atenção Primária?
Neste sentido são necessários os pactos e a inserção nas redes. A USE não pode também
funcionar sem instâncias colegiadas e a educação permanente tem que ser baseada nestas
prioridades.
Passos Estratégicos:
1. Realizar no primeiro mês de parceria o Planejamento Estratégico para o início da parceria
destes fóruns, aos funcionários da Unidade de Saúde, as corporações profissionais que
fazem articulação com a Unidade, o controle social e prioritariamente com a Secretaria
Estadual de Saúde.
2. Incluir no planejamento da Unidade as propostas de fortalecimento das ações de
promoção e vigilância da saúde, de acordo com o perfil e a distribuição das necessidades
de saúde da população já no Planejamento Estratégico que será realizado.
3. Criar e implementar em dois meses, a Diretoria Colegiada e o Conselho Gestor com
participação destes vários fóruns de pactuação e controle social.
4. Reorientar estrutura diretiva da Unidade com a criação da Diretoria Colegiada e a criação
dos Colegiados Técnicos.
5. Articular a participação do Instituto, nos fóruns de pactuação e de controle social, para
apresentar o relatório do desenvolvimento do projeto e para também receber feedback,
a realimentação da informação e a opinião destes fóruns objetivando ao instituto
_trabalhar Ações Corretivas a partir destes retornos. Estas participações serão pactuadas
no Conselho Gestor.
6. Garantir a atenção da Unidade mas linhas de cuidado prioritárias, em, articulação com
os demais pontos de atenção com a Gestão Estadual. Definir uma linha de Cuidado
prioritária com a Gestão Estadual. Este ponto estar baseado na: construção de Diretrizes
Clínicas e Linhas Guias e aportada na Educação Permanente. O processo deve ser iniciado
em dois meses e deve levar de 10 a 12 meses para poder ser validado.
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5.2.2.3.1.3.2 Modelo de Regulação Assistencial
Entendemos que é vital o modelo regulatório assistencial para a ordenação das atividades
no SUS, uma vez que os usuários não podem ficar sem a devida orientação de como e onde sua
demanda começará a ser resolvida, sob pena de vermos unidades terciárias sobrecarregadas e
uma rede de atenção básica pouco resolutiva e com baixa produção.
Regulação é a introdução de mecanismos de ordenação das práticas de assistência no
SUS. A regulação compreende a concepção que institui ao poder público o desenvolvimento de
sua capacidade sistemática em responder às demandas de saúde em seus diferentes níveis e
etapas do processo assistencial. Trata-se de um instrumento ordenador, orientador e definidor
da atenção à saúde, fazendo-o de forma rápida, qualificada e integrada, com base no interesse
social e coletivo.
No plano de trabalho gerencial do Instituto CEM para a Policlínica, consideraremos como
objetivos da regulação:
•
•
•
•
•
•

Oferecer a melhor alternativa assistencial para a demanda do usuário, considerando a
disponibilidade assistencial;
Organizar e garantir o acesso da população a ações e serviços em tempo oportuno, de
forma ordenada e equânime;
Organizar a oferta de ações e serviços de saúde e adequá-las às necessidades
demandadas pela população;
Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;
Fornecer subsídios aos processos de planejamento, controle e avaliação;
Fornecer subsídios para o processo de programação pactuada e integrada (ppi).

Sabemos que muitas dessas ações extrapolam o objeto de nossa ação junto a Policlínica ,
porém afirmamos que contamos com profissionais experientes e qualificados em saúde pública,
os quais podem e vão colaborar junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde para que tais
objetivos possam ser atingidos e mantidos.
5.2.2.3.1.3.3 Ambulatório
Para os consultórios médicos deverão ser disponibilizadas consultas ambulatoriais para
usuários egressos do própria Policlínica e também encaminhados pela Central de Regulação
Municipal, respeitando o limite da capacidade operacional do ambulatório.
O atendimento ambulatorial médico e não médico compreende:
•
•
•

Primeira consulta de egresso;
Interconsulta;
Consultas subsequentes (retornos).

Entende-se por primeira consulta, a visita do paciente encaminhada pela própria
instituição ou pela central de regulação, que teve sua consulta agendada no momento da alta
hospitalar ou através da central de regulação, 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 às subsequentes das interconsultas.
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Para os atendimentos referentes a processos terapêutico de média e longa duração, tais
como, Fisioterapia sessões de reabilitação, Enfermagem e Fonoaudiologia, os mesmos, a partir
do 2º atendimento, devem ser registrados como consulta subsequente.
As consultas realizadas pelo Serviço Social serão registradas em separado e não
configuram consultas ambulatoriais, sendo apenas informadas conforme as normas definidas
pela Secretaria de Saúde Municipal.
A POLICLÍNICA será regulado pela Central de Regulação Municipal e Estadual, e sua área
de abrangência na Macrorregião.
Além dessa porta referenciada, a Policlínica disporá de uma equipe de acolhimento e
classificação de risco que atenderá o usuário que o procurar por iniciativa própria e o
encaminhará a Unidade de Pronto Socorro ou Unidade Básica de Saúde nos casos em que se
adequarem, e nas situações em que o usuário necessitar do atendimento do própria Policlínica
será encaminhado ao setor de emergência do mesmo.
O paciente no estabelecimento após ter seu atendimento prestado e ter sua situação
resolvida ou controlada será referenciado para a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua
residência.
A Policlínica receberá pacientes eletivos para pequenos procedimentos cirúrgicos. Esse
paciente também será encaminhado a rede básica de assistência depois de sanado sua situação
de doença.
5.2.2.3.1.3.4 Núcleo Interno de Regulação
O Núcleo Interno de Regulação (NIR) funciona como uma central de leitos, possibilitando
o monitoramento do paciente desde a sua chegada, do processo de internação, da
movimentação interna e da alta. O NIR ainda disponibiliza todas as informações em relação aos
leitos vagos e movimentação dos pacientes na unidade. O NIR é a interface do Complexo
Regulador Estadual localmente, tendo papel fundamental nas articulações para o
encaminhamento correto dos pacientes.
O NIR possui como característica ser um órgão colegiado dentro da unidade hospitalar
diretamente vinculado à direção local e possuindo como representantes diferentes setores
ligados a informação, internação e alta, chefias clínicas e outros.
O NIR possui como atribuições:
•
•

•
•
•

Coordenar o trabalho da Regulação no âmbito da Policlínica;
Ser a interface da Policlínica com a Central de Regulação Estadual e Complexo Regulador
Municipal, interagindo com a equipe interna e com a Central, garantindo o fluxo
contínuo da informação e das internações conforme a pactuação estabelecida e a
resolução de situações não previstas.
Participar da construção e avaliação contínua dos Protocolos de Regulação em sua área
de atuação;
Monitorar diariamente o fluxo de informação entre a Policlínica e a Central de
Regulação, em especial atenção ao censo diário;
Acompanhar os indicadores gerenciais, qualificando a informação gerencial intrahospitalar;
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•

Elaborar relatórios mensais para a Direção contendo os indicadores gerenciais de
movimentação de leitos e correlatos, para que estes sejam discutidas em instância
colegiada.

5.2.2.3.1.3.5 Contra referência Com A Atenção Primária: E Outros Estabelecimentos De Saúde
Este item demonstrará os mecanismos que serão implantados para Contemplar a Relação
da Proposta do Modelo Gerencial com as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde.
A Educação Permanente como ferramenta estratégica.
O Estabelecimento da contra referência com a Atenção Primária e com outros
estabelecimentos assistenciais de saúde.
O Sistema de Atenção à Saúde tem sido organizado de forma fragmentada gerando uma
crise da saúde no Brasil e no mundo. A superação dessa crise envolve mudanças profundas nos
sistemas de atenção à saúde para que eles superem a fragmentação e instituam as Redes de
Atenção à Saúde — RAS, sistemas integrados com capacidade de responder às necessidades da
população nas suas demandas por atenção às condições agudas e às condições crónicas, com
eficiência, efetividade, qualidade e equidade.
A implantação das Redes de Atenção à Saúde, provocaram profunda mudança no Sistema
Único de Saúde. Para que estas Redes funcionem de forma eficiente e humanizada é necessário
distribuir os: usuários classificados por condições de risco e de forma equilibrada, por todos os
pontos de atenção, incluindo os hospitais e policlínicas
Uma das sobrecargas, talvez a maior do processo gerencial da policlínica é conseguir
coordenar, adequadamente, este conjunto diversificado, especializado, fragmentado de atos de
cuidadores individuais, e que resulte em uma adequada coordenação e integração do cuidado.
A unidade de saúde estará integrada com as unidades de referência e contra referência
conforme pactuação.
A policlínica receberá via Central de Regulação os pacientes que necessitem de avaliações
especializadas, recursos diagnósticos e terapêuticos, serão encaminhados para policlínica e
devem ser agendados. A contra referência para as unidades de atendimento hospitalar e
emergência que recebem pacientes via porta aberta demanda, e os pacientes que necessitem de
avaliações especializadas, recursos diagnósticos e terapêuticos que a unidade de saúde não o
tenha, após acolhimento com classificação de risco e atendimento médico, registrados, via
sistema de informações na Central de Regulação. Deverá ser emitido 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 claro para os pacientes da Unidade na Instituição com a qual a
mesma está vinculada no gerenciamento complementar.
A Central de Regulação fará a seleção indicação, regulação e transferência do paciente da
Instituição Prestadora. Caso 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.
5.2.2.4

Implantar Serviço Gratuíto de Transporte Inter Hospitalar

Definição:
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O transporte de paciente seguirá a Resolução CFM no 1672/2003, que trata exatamente
sobre o transporte inter hospitalar sob o ponto de vista da assistência ao paciente, Assim:
Que o sistema de transporte inter hospitalar de pacientes deverá ser efetuado conforme
o abaixo estabelecido:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

A unidade de saúde previamente estabelecido como referência não pode negar
atendimento aos casos que se enquadrem em sua capacidade de resolução.
Pacientes com risco de vida não podem ser removidos sem a prévia realização de
diagnóstico médico, com obrigatória avaliação e atendimento básico respiratório e
hemodinâmico, além da realização de outras medidas urgentes e específicas para cada
caso.
Pacientes graves ou de risco devem ser removidos acompanhados de equipe composta
por tripulação mínima de um médico, um profissional de enfermagem e motorista, em
ambulância de suporte avançado. Nas situações em que seja tecnicamente impossível o
cumprimento desta norma, deve ser avaliado o risco potencial do transporte em relação
à permanência do paciente no local de origem.
Todas as ocorrências inerentes à transferência devem ser registradas no prontuário de
origem.
Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível e
assinado com número do CRM), que passará a integrar o prontuário no destino. Quando
do recebimento, o relatório deve ser também assinado pelo médico receptor.
Para o transporte faz se necessária a obtenção de consentimento após esclarecimento,
por escrito, assinado pelo paciente ou seu responsável legal. Isto pode ser dispensado
quando houver risco de morte e impossibilidade de localização do(s) responsável(eis).
Nesta circunstância, o médico solicitante pode autorizar o transporte, documentando
devidamente tal fato no prontuário.
A responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente, assistente ou
substituto, até que o paciente seja efetivamente recebido pelo médico receptor.
a. A responsabilidade para o transporte, quando realizado por Ambulância tipo D,
E ou F é do médico da ambulância, até sua chegada ao local de destino e efetiva,
recepção por Outro médico.
b. As providências administrativas e operacionais para o transporte não são de
responsabilidade médica.

Art. 2º - O médico diretor técnico da instituição inclusive o dos serviços de atendimento
pré-hospitalar, serão responsáveis pela efetiva aplicação destas normas.
O transporte gratuito de pacientes para Policlínica Regional
Respeitando as normas de transporte de pacientes, e considerando que a Policlínica
atenderá exclusivamente de forma eletiva, via Central de Regulação, o Instituto CEM, diante
da realidade percebida sobre o deslocamento entre municípios pelos pacientes atendimento
pelo SUS, o Instituto CEM, irá disponibilizar pelo menos 2 (dois) veículos automotores tipo
micro-ônibus, na versão rodoviária, com elevador rodoviário (DPM - Dispositivo Móvel de
Poltrona), equipados com ar-condicionado e rede wifi, que irão circular pelas cidades da
macrorregião e levarão os pacientes até a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE.
Para um efetivo atendimento na macrorregião, serão definidos roteiros dos veículos
quais deverão ser planejados conforme a demanda da região, e alinhadas juntamente com as
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Centrais de Regulação, para auxiliar na comunicação e divulgação deste programa especial
disponibilizado pelo Instituto CEM, como medida de qualidade.
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1

Experiência anterior em Gestão de Unidade de Saúde:
A experiência anterior em Gestão Hospitalar do Instituto CEM está apresentada no

6.1.1.1

6.2

Anexo Experiência Anterior– Estrutura da Direção

Estrutura da Direção:
A Estrutura da Direção:
•
•
•

Apresentação de organograma com definição das competências de cada
membro do corpo diretivo.
Apresentação da titulação de especialistas em administração hospitalar
dos membros da diretoria e coordenações.
Descrição do organograma da Unidade até o segundo nível: Diretor Geral,
Diretor Técnico (Médico), Diretor Administrativo/Financeiro e Diretoria
Assistencial/Gerência de Enfermagem.

A Estrutura da Direção proposta pelo do Instituto CEM está apresentada no
6.2.1.1

6.3

Anexo Experiência Anterior– Estrutura da Direção

Implementação de Serviços e Funcionamento de Equipe Interdisciplinar

6.3.1 Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com
as atividades propostas no plano de trabalho, constando forma de vínculo,
horário, salário, e quando for o caso, título de especialista dos responsáveis pelos
serviços (observar a legislação para cada caso).
O Chefe de Equipe deverá ter Título de Especialista na especialidade, liderança
reconhecida na comunidade médica de Goiás e capacidade de organização administrativa. Terá
uma carga horária de 40 Horas Semanais e contratação pela CLT, com remuneração a ser
definida Os plantonistas deverão ter Residência Médica concluída na especialidade. Terão carga
horária variável de acordo com as definições do chefe de equipe sobre a forma de distribuição
de tarefas, com remuneração a ser definida.
Estas equipes serão responsáveis pelos pacientes do Ambulatório, ou pacientes
referenciados de pela Central de Regulação, solicitação será feita pelo médico do ambulatório
que o atendeu.
No prontuário do paciente, o médico responsável será sempre o chefe de equipe ou quem
ele determinar na sua ausência.
A expectativa de número de médicos plantonistas, deverá ser revista de acordo com o
perfil de pacientes que se for desenhando com o tempo, de forma que possa atender as metas
contratuais de atendimento estabelecidas, Trabalho que será desenvolvido em conjunto com
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Centrais de Regulação da macrorregião da Policlínica, interagindo para maximizar os
atendimentos das demandas.
Os médicos Plantonistas do Ambulatório terão que ter residência completa, e serão
contratados da forma adequada de acordo com as leis trabalhistas.
Todas as rotinas de atendimento de Enfermagem encontram-se no Manual de Normas e
Procedimentos e nos Procedimentos de Enfermagem inseridas neste projeto. A Assistência
Médica ao paciente é da responsabilidade do médico assistente e da sua equipe.
A anamnese, exame físico, procedimentos (se necessários) e anotação de evolução e
prescrição no prontuário, são parte da rotina de assistência médica que deverá ser seguida pela
equipe responsável pelo paciente.
Se durante o atendimento houver alguma intercorrência, a enfermeira do Ambulatório
chamará o médico plantonista que, após avaliação do pacientei tomará conduta se: o caso for
de urgência ou aciona a equipe responsável pelo paciente para discussão do caso e eventual
conduta.
A forma de Contratação Médica:
•
•
•

Médicos Pessoa Juridica se dará no fomato de plantão 12hs, com valor por Plantão de
R$ 1200,00
Diretor Técnico – CLT – 40hs/semanais – R$12.000,00
Gerente Médico – PJ – 40hs/semanais – R$10.000,00

Dimensionamento do Quadro de Profissionais Médicos

Cargo/Categoria

Escal
a

Carg
a Horária
Semanal

Área de
Atuação

Form
a de Vínculo

Diretor Técnico

40hs

Administrativ
o

CLT

Gerente Médico

40hs

Administrativ
o

PJ

20hs

Imagiologia

PJ

Médico Anestesista

P
12hs
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Médico Cardiologista

p

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

p

20hs

Imagiologia

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

p

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

12hs

Médico Clínico Geral/
Médico da Família

12hs

Médico
Endocrinologista

12hs

Médico Endoscopista
12hS

Médico
Gastroenterologista

12hs

Médico
Ginecologista/Obstetra

12hs

Médico Hematologista
12hs

Médico Mastologista
12hs

Médico Nefrologia
12hs

Médico Neurologista
12hs

Médico
Oftalmologista

PJ

Médico Ortopedista

P

20hs

12hs
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Médico
Otorrinolaringologista

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

P

20hs

imagiologia

PJ

P

20hs

Consultório
Médico

PJ

p

20hs

Consultório
Médico

PJ

p

20hs

Consultório
Médico

PJ

12hs

Médico Pediatra
12hs

Médico
Pneumologista

12hs

Médico Radiologista
12hs

Médico Reumatologia
12hs

Médico Urologista
12hS

Médico Dermatologia
(Telemedicina)

12hS

6.3.2 Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o
ambulatório.
6.3.2.1

Anexo Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o
ambulatório

6.3.3 Apresentação de quadro de metas para a área médica e não médica observando
em especial as consultas, sessões e procedimentos cirúrgicos do ambulatório.
A unidade possuirá os serviços objeto do contrato de gestão, cabendo ao CEM a
adequação física da mesma e ampliação da capacidade da oferta de serviços.
A estimativa de atividades está descrita nas tabelas abaixo, conforme exigência do edital
, considerando que os 3 primeiros meses como sendo período pré-operacional, em função do
caráter inovador deste tipo de serviço e também dos desafios para os gestores municipais e
estaduais das redes de saúde na utilização adequada dos recursos disponibilizados - como
consultas médicas e não médicas especializadas, procedimentos e exames diagnósticos, a
SES/GO, Instituto CEM e Complexos Reguladores, adotaremos um cronograma específico para
a ativação progressiva das metas em acordo ao volume assistencial, isto posto, acreditamos a
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integração e mobilização dos Complexos Reguladores Estaduais e Municipais, serão vitais para
que Instituto CEM, consiga as metas propostas, uma vez, é sabido que a demanda existe.
Instituto se coloca a disposição para integrar, compartilhar e auxiliar os Complexos
Reguladores Municipais e Estaduais, no intuito de promover e garantir o atendimento aos
usuários SUS, com máxima eficácia e agilidade que for permitida.
Atendimento Ambulatorial
1º Ano do Contrato de Gestão
Nesta tabela consideramos período pré-operacional, implantação da unidade, assim a
meta do edital foi diluída, ao longo do período.
Para as consultas não médicas, esta tabela tem inclusas as sessões definidas em edital.
1
º
M
ê
s
Consult
a
médica
Consult
a não
médica

2
º
M
ê
s

3
º
4º
M
Mês
ê
s

5º
Mês

6º
Mês

7º
Mês

8º
Mês

9º
Mês

10º
Mês

11º
Mês

12º
Mês

6098

6097

6806

6948

6976

6976

6976

6976

6976

2784

2784

2644

3044

3194

3303

3324

3324

3324

8882

8881

9450

9992

1017
0

1027
9

1030
0

10300

1030
0

Período
PréOperaci
onal

Total

Tabela abaixo, demonstração do Edital para as Consultas não médicas, Sessões.

Con
sulta Não
Médica

º

Pri
meira
Consulta

00

80

39

00

00

00

00

00

00

00

00

00

71

8
045

1
394

1
744

1
744

1
744

1
744

1
744

1
744

1
744

1
744

1
744

Sess
ões

1

2
º

4

3
º

4
º

4

5
º

6

6
º

8

7

8

º

8

9

º

8

º

8

8

1
0º

8

1
1º

8

1
2º

8

8

As sessões
A partir do 2º Ano de Contrato de Gestão

Cons

1º
Mês
348

2º
Mês
348

3º
Mês
348

4º
Mês
348

5º
Mês
348

6º
Mês
348

7º
Mês
348
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348

9º
Mês
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10º
Mês
3487

11º
Mês
3487

12º
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ulta
médi
ca
Cons
ulta
não
médi
ca
Total

7

7

7

7

7

7

7

7

7

254
4

254
4

254
4

254
4

254
4

254
4

254
4

254
4

254
4

2544

2544

2544

603
1

603
1

603
1

603
1

603
1

603
1

603
1

603
1

603
1

6031

6031

6031

Taxa de Infecção em Serviços de Saúde: o monitoramento da taxa é muito importante.
Salientamos que alguns aspectos devem ser citados, como lavagens das mãos adequada e
frequentemente, falta elou troca e não padronização de antibióticos, falta do uso de EPIs.
Assim implantaremos uma CCISS atuante, que realizará estudo aprofundado por setores,
dos índices de infecção.
Os colaboradores serão capacitados, o que apontará para um decréscimo gradativo na
taxa de infecção, conforme a demanda, por meio de estudo aprofundado dos fluxos.
Serviços Auxiliares De Diagnóstico E Tratamento (Sadt) Externo
Estimativa de Atividade Mensal de Exames
1º Ano do Contrato de Gestão
Nesta tabela consideramos período pré-operacional, implantação da unidade, assim a
meta do edital foi diluída, ao longo do período.

SADT
Externo
Radiologi
a
Ultrasson
ografia
Tomograf
ia
Endoscop
ia
Mamogra
fia
Ressonân
cia
Total

1º
Mê
s

2º
Mê
s

3º
Mê
s

Período PréOperacional

4º
Mê
s
414

5º
Mê
s
424

6º
Mê
s
438

7º
Mê
s
450

8º
Mê
s
462

9º
Mê
s
468

10º
Mês

11º
Mês

12º
Mês

487

486

486

714

714

738

750

762

768

787

786

786

214

214

238

250

262

268

287

286

286

214

214

238

250

262

268

287

286

286

114

114

138

150

162

168

187

186

186

94

94

118

130

142

148

167

166

166

176
4

177
4

190
8

198
0

205
2

208
8

2202 2196 2196
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A partir do 2º Ano de Contrato de Gestão
SADT
Externo
Radiologi
a
Ultrasson
ografia
Tomograf
ia
Endoscop
ia
Mamogra
fia
Ressonân
cia

1º
Mê
s
400

2º
Mê
s
400

3º
Mê
s
400

4º
Mê
s
400

5º
Mê
s
400

6º
Mê
s
400

7º
Mê
s
400

8º
Mê
s
400

9º
Mê
s
400

10º
Mês

11º
Mês

12º
Mês

400

400

400

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1º Ano do Contrato de Gestão
Nesta tabela consideramos período pré-operacional, implantação da unidade, assim a
meta do edital foi diluída, ao longo do período.

Cirurgias
Ambulatoriais
Cirurgia
Maior
Ambulatorial
(CMA)
Cirurgia Menor
Ambulatorial
(cma)
Total

1º
Mê
s

2º
Mê
s

3º
Mê
s

Período PréOperacional

4º
Mê
s
0

5º
Mê
s
0

6º
Mê
s
0

7º
Mê
s
0

8º
Mê
s
0

9º
Mê
s
0

10º
Mê
s
0

11º
Mê
s
0

12º
Mê
s
0

12
6

13
2

14
4

14
4

14
7

15
3

156

153

153

12
6

13
2

14
4

14
4

14
7

15
3

156

153

153

A partir do 2º Ano de Contrato de Gestão
Cirurgias
Ambulatoriais

1º
Mê
s
Cirurgia
Maior 0
Ambulatorial
(CMA)
Cirurgia Menor 12
Ambulatorial
0
(cma)

2º
Mê
s
0

3º
Mê
s
0

4º
Mê
s
0

5º
Mê
s
0

6º
Mê
s
0

7º
Mê
s
0

8º
Mê
s
0

9º
Mê
s
0

10º
Mê
s
0

11º
Mê
s
0

12º
Mê
s
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

120

120

120
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1º Ano do Contrato de Gestão
Nesta tabela consideramos período pré-operacional, implantação da unidade, assim a
meta do edital foi diluída, ao longo do período.

Carreta da
Prevenção
do Câncer
Mamografia
Papanicolau
Total

1º 2º 3º
M M M
ês ês ês
Período
PréOperaciona
l
0 0 0

4º
Mês

5º
Mês

6º
Mês

7º
Mês

8º
Mês

9º
Mês

10º
Mês

11º
Mês

12º
Mês

1140

1240

1340

1440

1720

1720

1700

1800

1900

2000

2000

2100

2540

2940

3140

3340

171
0
200
0
371
0

1720

1400

165
0
190
0
355
0

3720

3720

3820

8º
Mê
s
11
40
14
00

9º
Mê
s
11
40
14
00

A partir do 2º Ano de Contrato de Gestão
Carreta
da 1º
Prevenção do Mê
Câncer
s
Mamografia
11
40
Papanicolau
14
00

2º
Mê
s
11
40
14
00

3º
Mê
s
11
40
14
00

4º
Mê
s
11
40
14
00

5º
Mê
s
11
40
14
00

6º
Mê
s
11
40
14
00

7º
Mê
s
11
40
14
00

10º 11º 12º
Mês Mês Mês
114
0
140
0

114
0
140
0

114
0
140
0

6.3.4 Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas
áreas de central de esterilização e laboratório. Compatibilização da Proposta de
Trabalho com as diretrizes da SES.
6.3.4.1

Anexo Protocolos de enfermagem nas áreas de central de esterilização e laboratório.

6.3.5 Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos
profissionais
A Equipe Multiprofissional será formada por um grupo de profissionais das mais diversas
formações (psicologia, enfermagem, assistência social, fisioterapia, fonoaudiólogo, , terapia
ocupacional, odontologia, farmácia e nutrição) e procurará analisar casos clínicos, em todos os
seus aspectos e contextos, com embasamentos teóricos adequados e aprendidos.
Procedimento Operacional Padrão Serviço Social
6.3.5.1.1.1 Realizar visitas aos pacientes na Enfermaria
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Logo da

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

Unidade

pop.1
Emissão.

PADRÃO
Assistencial de Saúde
SERVIÇO SOCIAL

Revisão:
Realizar visitas aos Pacientes na Enfermaria
Data:

Executante
Assistente Social e Estagiária
Resultados esperados
Paciente e cuidador devidamente orientado sobre seus direitos normas-e rotinas da
Policlínica
Prancheta e caneta
Lista de Pacientes na data da visita
- Formulário de acompanhamento social

Atividades
-Dirigir-se até o leito onde está internado o paciente apresentar-se e expor os motivos da
visita
-Dialogar com o paciente e seu acompanhante seguindo o roteiro do formulário de
acompanhamento social,
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Cuidados
-- Usar linguagem clara e objetiva
- Tratar o paciente pelo nome
- No caso de impossibilidade de visitar todos os Pacientes, priorizar aqueles que
apresentam problemática passada pela equipe de saúde
- Ações em caso de não conformidade
-Se o paciente não receber a visita enquanto internado, orientar para que compareça ao
Setor de serviço Social; após alta para esclarecimentos de dúvidas,

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação:

Assinatura
representante

do

Data

6.3.5.1.1.2 Realizar visitas aos pacientes Pediatria

Logo da

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

pop.2

Unidade

PADRÃO

Emissão.

Assistencial de Saúde

SERVIÇO SOCIAL

Revisão:
Realizar visitas aos pacientes Pediatria
Data:
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Resultados esperados
Paciente e cuidador devidamente orientado sobre seus direitos previdenciários, bem
como normas e rotinas da Policlínica
Recursos Necessários
-

Prancheta e caneta

-

Lista de pacientes na data da visita

-

Formulário de avaliação social

-

Formulário de acompanhamento social

Atividades
- Dirigir-se até o leito onde está o paciente e seu cuidador expondo motivo de sua visita
- Dialogar com o paciente e seu acompanhante seguindo o roteiro do formulário de
acompanhamento social,
- Preencher ficha de acompanhamento social nas visitas subsequentes
- ouvir as demandas apresentadas pelo cuidador

-

Orientar e/ou esclarecer dúvidas sobre os direitos previdenciários

- Esclarecer dúvidas que o cuidador tenha sobre os serviços oferecidos pela Policlínica,
bem como orientação sobre as normas e rotinas da instituição
-Verificar se o paciente teve alta hospitalar:

-

Contatar com o município, solicitando o carro, para retorno caso o paciente seja do
interior do estado

-

Viabilizar transporte para remoção ao domicílio, caso não disponha e transporte

-

Colocar-se à disposição do cuidador para maiores esclarecimentos após afta hospitalar,
em caso de alguma dúvida, procurar o ambulatório de Serviço Social

-

-Despedir-se do paciente

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 883

Proposta Policlínica Regional - Posse

Cuidados
-- Usar linguagem clara e objetiva
- Tratar o paciente pelo nome
- No caso de impossibilidade de visitar todos os Pacientes, priorizar aqueles que
apresentam problemática passada pela equipe de saúde
- -Ações em caso de não conformidade
-Se o paciente não receber a visita enquanto internado, orientar para que compareça ao
Setor de serviço Social; após alta para esclarecimentos de dúvidas,

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação:

Assinatura do representante

Data

6.3.5.1.1.3 Viabilização de vales-transportes

Logo da
Unidade de Saúde

PROCEDIMENTO OPERACIONALPADRÃO
SERVIÇO SOCIAL

POP 3
Emissão

Revisão:
Viabilização de vales-transportes
Data:
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Executante Assistente Social e Estagiária
Resultados esperados
-Paciente ter garantido recurso de vale-transporte para a realização de seu tratamento
-Recursos Necessários Vales-transportes Caneta.
-Ficha de Atendimento
-Ficha de avaliação social
-Cartão do paciente
Atividades
-Solicitar o cartão da Policlínica ao paciente ou cuidador
-Realizar avaliação social dos pacientes procurando diagnosticar a real necessidade
-Orientar paciente ou familiar, que os vales são destinados apenas aos pacientes,
-Preencher ficha de controle de ajuda de vales-transportes, colocando o nome do
paciente, data, tratamento, endereço e número de vales fornecidos naquele dia
Cuidados:
Verificar se o paciente tem prontuário na Policlínica
-verificar a idade do paciente
Ações em caso de não conformidade
No caso do paciente ser idoso, ou deficiente físico ou mental, orientar como adquirir o
passe- livre para idoso ou deficiente,
Responsável pela elaboração:

Responsável
pela Aprovação:

Aprovação:

Assinatura do representante:
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6.3.5.1.1.4 Encaminhamento para aquisição de órtese e prótese externa e bolsa de colostomia

Logo da Unidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Assistencial de Saúde

PADRÃO SERVIÇO SOCIAL

Encaminhamento para aquisição de órtese e prótese
externa e bolsa de colostomia

pop 4
Emissão

Data:

Executante Assistente Social
Resultados esperados
Recebimento do benefício de acordo com a solicitação médica num espaço de tempo
satisfatório.
Recursos Necessários
Solicitação médica
Folha informativa indicando p local, endereço, telefone e documentação necessária dos
órgãos competentes
Caneta-

Atividades:
Receber o paciente no ambulatório de Serviço Social
Verificar se a paciente já dispõe de encaminhamento médico
- Informar o endereço bem como o horário de atendimento, local, endereço, telefone e
documentação necessária
-Colocar-se a disposição do paciente para esclarecimentos posteriores -Despedir-se do
paciente
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Cuidados
Certificar se o paciente possui prontuário na Policlínica
Certificar se o paciente possui encaminhamento do médico
Ações em caso de não conformidade
- Caso o paciente procure o ambulatório do Serviço Social, sem a solicitação médica,
orientar o a procurar o seu médico para conseguir a solicitação.
Responsável pela elaboração:
Responsável
pela Aprovação:

Aprovação:
Assinatura-do representante,
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6.3.5.1.1.5 Encaminhamento de pacientes ao TFD- (Tratamento Fora do Domicílio), se
necessário.

Logo da

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

pop: 5

Unidade

Emissão
PADRÃO

Assistencial de Saúde
SERVIÇO SOCIAL

Revisão:

Encaminhamento de pacientes ao TFD- (Tratamento Fora
do Domicílio), se necessário.

Data:

Executante
Assistente Social
Resultados esperados
- Pacientes com possibilidade de continuar seu tratamento em outros centros de saúde,
no caso específico em locais que fazem transplante de medula óssea.
Recursos Necessários
-Solicitação médica indicando tratamento fora do domicílio papel Caneta

Atividades
-Receber paciente ou cuidador no ambulatório de Serviço Social
-Esclarecer sobre a ajuda que é dada pelo governo, às pessoas que farão tratamento em
outros estados
(passagem de ida e volta de avião e ajuda monetária em torno de um salário-mínimo)
- Indicar o local, endereço e horário, e a pessoa a ser procurada na Secretaria de Saúde
do Estado
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-Perguntar se o paciente ou cuidador tem alguma dúvida -Colocar-se a disposição para
ajudá-los no que for necessário
-Despedir-se do paciente ou cuidador

Cuidados
-Verificar se o paciente está com a solicitação médica de tratamento fora do domicílio em
caso de não ter essa solicitação orientar o paciente sobre necessidade deste encaminhamento
Ações em caso de não conformidade
- Em caso do paciente ser encaminhado ao Serviço Social pela equipe médica, se o
mesmo-ou o cuidador não aparecer, o Serviço Social deverá contatar com o mesmo, pata serem
repassadas as Orientações necessárias

Responsável pela elaboração:

Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

Assinatura-dê
representante
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6.3.5.1.1.6 Encaminhar pacientes para viabilização de CPF junto à Receita Federal

Logo da

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

POP 6

Unidade

Emissão
PADRÃO

Assistencial de
SERVIÇO SOCIAL
Saúde

Revisão:
Encaminhar pacientes para viabilização de CPF junto à Receita
Federal
Data:

Executante Assistente social e estagiária
Resultados esperados
- Pacientes e cuidadores devidamente orientados para adquirir o CPF em tempo hábil, e
iniciar seus tratamentos.
Recursos Necessários
-Encaminhamento médico
-Encaminhamento Serviço Social
-1 Caneta

Atividades:
-Receber o paciente ou cuidador na sala do ambulatório do Serviço Social
-Solicitar o encaminhamento médico no qual especifica a necessidade do CPF para a
realização de tratamento especializado na Policlínica
-Entregar encaminhamento do Serviço social, devidamente assinado e carimbado-Orientar o paciente ou cuidador a comparecer a Receita Federal com os documentos
necessários para ser viabilizado o CPF.
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-Cuidados: Verificar se o paciente ou cuidador está com o encaminhamento médico,
devidamente assinado e carimbado
- Certificar se o paciente já possui a documentação exigida para a retirada do CPF
Ações em caso de não conformidade
Caso não esteja com a solicitação médica orientá-lo a conseguir este encaminhamento
junto às recepções$, depois retornar ao setor de Serviço Social - Caso o paciente não possua a
documentação exigida, orientá-lo que viabilize os documentos necessários, para só então
procurar a Receita Federal.

Responsável pela elaboração:

Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

Assinatura do representante

Data

-
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6.3.5.1.1.7 Incluir pacientes na rota da ambulância

Logo da

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

POP 7 Emissão

Unidade
PADRÃO
Assistencial de Saúde
SERVIÇO SOCIAL

Revisão:
incluir pacientes na rota da ambulância
Data:

Executante Assistente social e estagiária

Resultados esperados
Paciente ter garantido transporte para realização de seu tratamento na Policlínica.
Recursos Necessários
Encaminhamento médico para inclusão na rota
Cartão do paciente
Lista de pacientes do transporte,
Caneta
Ficha de controle de frequência de ambulância

Atividades
Receber o paciente ou cuidador no ambulatório do Serviço Social
Solicitar o cartão do paciente
Solicitar encaminhamento médico
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Realizar avaliação social procurando diagnosticar a necessidade de transporte Contatar o
motorista para a vaga na ambulância
Anotar na lista de controle de pacientes: nome, endereço, telefone, nome do cuidador, e
tratamento Orientar como funciona a rota, e solicitar que o paciente ou cuidador compareça ao
serviço social diariamente para assinar frequência da ambulância, e avisar em caso de alta do
paciente.
Encaminhar o cuidador para procurar o motorista a fim de combinar com o-motorista
horário para retorno o domicilio
• Despedir-se do paciente ou cuidador

Cuidados:
Verificar o horário do tratamento do paciente
Verificar se o paciente é acamado
Ações em caso de não conformidade
Caso de inexistência de vaga, incluir o paciente na lista de priorizar de acordo com a
necessidade do mesmo
Em caso de problema mecânico no transporte da Policlínica, entrar em contato como
paciente ou cuidador, para que os mesmos possam viabilizar um outro transporte, para a vinda
do paciente a Policlínica, e com isso mesmo não faltar seu tratamento

Responsável pela elaboração:

Aprovação:

representante
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6.3.5.1.1.8 Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).

Procedimento Operacional Padrão Fisioterapia
6.3.5.1.2.1 Fisioterapia Pediátrica e Neonatal
Função
A Fisioterapia Pediátrica e Neonatal é a área que atende apenas recém-nascidos, bebês,
crianças e adolescentes até os 18 anos de idade. Essa área atua especificamente na prevenção
e tratamento de distúrbios que podem afetar o desenvolvimento infantil. Utiliza uma
abordagem com base em técnicas neurológicas, motoras e cardiorrespiratórias especializadas,
buscando integrar os objetivos fisioterápicos com atividades dinâmicas e sociais.
Os principais objetivos na Policlínica são os de minimizar os efeitos da imobilidade no
leito, prevenir e tratar as complicações respiratórias e neurológicas, e promover uma maior
integração sensória, motora e cognitiva dos pequenos pacientes.

Distribuição
Os fisioterapeutas estão disponíveis durante o dia e à noite, atuando nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) durante 24 horas. Nas Unidades de Internação, há profissionais da
equipe de segunda a sexta-feira até a meia-noite. Caso necessário, os fisioterapeutas da UTI
poderão atender pacientes da Unidade de Internação durante a madrugada. Anualmente, nos
períodos de grande demanda, a equipe atua também no Pronto-Socorro.

Especialidades:
Fisioterapia Respiratória
São muito utilizadas em unidades hospitalares, consultórios e em domicílio como
tratamento coadjuvante de doenças pulmonares. É indicada, de uma maneira geral, para os
quadros em que o bebê ou a criança apresenta algum tipo de desconforto respiratório, como
cansaço, tosse, falta de ar, normalmente causado por doenças como asma, bronquiolites e
pneumonias, ou mesmo uma gripe mais forte, que ocasiona um acúmulo de secreção que a
criança normalmente não consegue eliminar sozinha.
Os exercícios respiratórios são compostos por técnicas manuais, posturais e cinéticas que
podem ser aplicadas isoladamente ou em associação a outras técnicas com os objetivos de:
•
•
•
•
•
•
•

Mobilizar e eliminar as secreções pulmonares;
Melhorar a ventilação, oxigenação e trocas gasosas;
Promover a reexpansão pulmonar quando necessário;
Diminuir o trabalho respiratório;
Aumentar a mobilidade torácica e a força muscular respiratória;
Reeducar a musculatura respiratória;
Prevenir complicações pré e pós-cirúrgicas;
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•

Diminuir o tempo de internação hospitalar.
Fisioterapia Motora

Utilizada mais frequentemente para tratar ou prevenir casos de fraturas, torsões ou pé
torto congênito, a fisioterapia motora também pode ser prescrita em casos de prolongado
tempo de internação; imobilização no leito, alterações de postura; comprometimento da
resistência cardiovascular; contraturas articulares; diminuição da força muscular, prevenção de
úlceras de pressão, entre outras.
A terapia pode ser feita com exercícios passivos, ativo-assistido, ativos livres e ativos
resistidos.

Fisioterapia Neurológica
Tem como objetivo analisar os déficits neurológicos e determinar o tratamento adequado
para cada paciente. As crianças com distúrbios neurológicos podem apresentar alterações de
movimentos, alterações sensoriais, cognitivas, além de fraqueza e atrofia muscular. A
fisioterapia atua em diversas síndromes e patologias neurológicas, reabilitando e prevenindo as
possíveis sequelas. A avaliação precoce de um fisioterapeuta especializado é essencial para que
a criança possa iniciar o tratamento o mais cedo possível, visando assim uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internação hospitalar.

Formação da equipe
Todos os nossos fisioterapeutas possuem pós-graduação e são experientes no cuidado
infantil. Nossa proposta, após uma avaliação cuidadosa de cada caso, os atendimentos são
realizados de acordo com a idade e a necessidade do paciente, de maneira lúdica e criativa.
Os profissionais passam por uma criteriosa seleção antes de entrar no time de
fisioterapeutas. São três etapas de seleção, que incluem análise de currículos, prova e entrevista,
além de um treinamento.
Relação com outros profissionais
A equipe multiprofissional trabalha em prol de um único objetivo. A Fisioterapia e os
diferentes profissionais trabalham em conjunto de uma maneira objetiva, visando atender a
necessidade real do paciente e de seus familiares naquele momento ou caso específico.
Acreditamos que essa estrutura multidisciplinar é necessária e é a melhor forma de oferecer
cuidado, conforto e segurança aos nossos pacientes.
6.3.5.1.2.2 Procedimento Operacional Padrão De Fisioterapia
6.3.5.1.2.2.1 POP AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA
6.3.5.1.2.2.1.1 Anamnese em Fisioterapia
DEFINIÇÃO: Conjunto de perguntas ao paciente sobre aspectos relevantes e que giram
em torno de sua queixa principal. Durante o processo de anamnese apresentar-se sempre ao
paciente, evitar termos técnicos e utilizar-se de linguagem simples, quando paciente esta
consciente.
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OBJETIVO: Visa buscar subsídios necessários para obtenção do quadro clínico disfuncional
ou da doença em si.
ABRANGÊNCIA: Serviço de Fisioterapia.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Deve-se iniciar com a identificação do paciente;
2. Explicar o procedimento ao paciente e/ou ao acompanhante;
3. Verificar a queixa principal e secundária (levando em consideração os sinais e sintomas
apresentados);
4. Coletar dados subjetivos, através da história clínica;
5. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.

PERIODOCIDADE: Diariamente, exceto história pregressa.
6.3.5.1.2.2.1.2 Ausculta Pulmonar
DEFINIÇÃO: É um recurso semiológico destinado a detectar os sons normais e patológicos
reduzidos nos pulmões e nas vias aéreas.
OBJETIVO: Permite a obtenção rápida e pouco dispendiosa de numerosas informações
sobre diferentes patologias bronco pulmonares.
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Higienizar o estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em álcool
70%;
3. Lavar as mãos novamente;
4. Calçar as luvas;
5. Explicar o procedimento ao paciente;
6. Iniciar a ausculta pulmonar percorrendo o tórax de cima para baixo, nas faces
posteriores, anterior e lateral (Figura 1). Deve ser realizada de forma sistemática e
acompanhando ao menos um ciclo respiratório em cada porção do tórax;
7. Orientar ao paciente para respirar profundamente via oral (para não haver
interferência dos ruídos das vias aéreas superiores);
8. Retirar as luvas e lavar as mãos;
9. Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido
em álcool 70%;
10. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
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Figura 01- Pontos de ausculta pulmonar em vista posterior e anterior

http://www.concursoefisioterapia.com/2009/09/pontos-de-ausculta-pulmonar.html
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)
PERIODOCIDADE: Diariamente.
OBSERVAÇÕES: Deve ser realizada em ambiente silencioso e de preferência com o tórax
desnudo.
É aconselhável comparar os sons normais de um lado com aqueles ouvidos na mesma
região, do lado oposto; visto que há variações consideráveis dos sons normais na mesma pessoa
e entre pessoas diferentes.
MATERIAIS: Estetoscópio; Algodão; Álcool a 70%; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário
do paciente.
6.3.5.1.2.2.2 POP FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
6.3.5.1.2.2.2.1 Vibro compressão Torácica
DEFINIÇÃO: É uma técnica de higiene brônquica que consiste na associação das manobras
de vibração e de compressão torácicas, no sentido anatômico dos arcos costais, aplicada na fase
expiratória do ciclo respiratório, de forma constante, lenta e moderada.
OBJETIVO: Promover a higiene brônquica do paciente, favorecendo o descolamento e
deslocamento das secreções pulmonares das vias aéreas distais para proximais, por meio do
tixotropismo (mudança de viscosidade da secreção).
INDICAÇÃO: Retenção de secreções.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
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1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);
4. Fazer ausculta pulmonar antes da realização do procedimento, para identificar
possíveis ruídos adventícios pulmonares;
5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;
6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal;
7. Colocar uma mão sobre a área envolvida do tórax do paciente e a outra mão sobre a
primeira ou ao lado dela;
8. Realizar contrações isométricas dos músculos do braço sobre a parede do tórax,
iniciando um movimento vibratório rápido das mãos ao mesmo tempo uma compressão torácica
durante a fase expiratória;
9. Realizar de 5 a 10 manobras sucessivas, variando de acordo com a necessidade;
10. Repetir no outro hemitórax;
11. Finalizar solicitando uma tosse (POP Fisioterapia Respiratória 004) ou aspirando
nasotraqueal (POP Fisioterapia Respiratória 005). No caso de pacientes intubados ou
traqueostomizados, aspirar endotraqueal (POP Fisioterapia UTI 011 ou 012);
12. Realizar ausculta pulmonar final;
13. Monitorizar sinais vitais.
MATERIAIS: Luvas de procedimentos Máscara descartável Estetoscópio
6.3.5.1.2.2.2.2 Técnica de Expiração Forçada Huffin
DEFINIÇÃO: É uma técnica que tem por finalidade remover muco brônquico utilizando
expirações com o máximo fluxo aéreo.
OBJETIVO: Auxiliar na remoção de secreções pulmonares.
INDICAÇÃO: Higiene Brônquica.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);
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4. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, sentado ou semi-sentado;
5. Fazer ausculta pulmonar antes da realização do procedimento, para identificar
possíveis ruídos adventícios pulmonares.
6. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;
7. Realizar inicialmente exercícios respiratórios diafragmáticos, seguidos de uma ou duas
expirações forçadas (huffing) a partir de médio volume pulmonar inspiratório e com a glote
aberta, indo até o volume residual, contraindo os músculos do tórax e do abdome para
aumentar o fluxo expiratório.
8. Expectorar as secreções brônquicas mobilizadas para as vias aéreas superiores;
9. Repetir o processo até que se obtenha limpeza brônquica suficiente;
10. Realizar a ausculta pulmonar final;
11. Monitorizar os sinais vitais.
OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos
MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio
6.3.5.1.2.2.2.3 Oscilação Oral de Alta Frequencia
DEFINIÇÃO: É um dispositivo que combina a ação da pressão positiva expiratória nas vias
aéreas (PEEP) com a oscilação oral de alta freqüência, gerando vibrações endo-brônquicas. Esta
técnica utiliza um dispositivo em forma de cachimbo, provido de uma esfera de aço sustentada
sobre um suporte em forma de funil que, durante a expiração, gera oscilações.
OBJETIVO: Gerar vibrações endobrônquicas que interajam com a secreção e
proporcionem seu deslocamento.
INDICAÇÃO: Higiene Brônquica
ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);
4. Fazer ausculta pulmonar antes d a realização do procedimento, para identificar
possíveis ruídos adventícios pulmonares;
5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;
6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal sentado ou semi-sentado;
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7. Deixar o aparelho na posição horizontal;
8. Solicitar ao paciente para colocar o aparelho na boca;
9. Solicitar ao paciente uma inspiração profunda e lenta pelo nariz em torno do aparelho,
seguida por uma expiração em uma frequência mais rápida que a normal;
10. Ao final da terapia solicitar uma tosse, segundo POP Fisioterapia Respiratória 004.
11. Realizar ausculta pulmonar final;
12. Monitorizar sinais vitais.
OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos.
MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio; Flutter, Shaker e
Acapella
.
1. Tosse
DEFINIÇÃO: É uma técnica que consiste na aplicação de uma pressão externa manual
sobre o tórax, fornecendo assim um auxílio da tosse.
OBJETIVO: Auxiliar no incremento da tosse em pacientes que tenham diminuição da força
dos músculos envolvidos no ato de tossir.
O terapeuta exerce uma pressão a qual aumenta a força compressiva durante a
expiração, gerando aumento da velocidade do ar expirado, simulando com isso, o mecanismo
natural da tosse.
INDICAÇÃO: Higiene Brônquica
ABRANGÊNCIA: UTI adulto e enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Providenciar todo material necessário ao procedimento (relacionado abaixo);
4. Fazer ausculta pulmonar antes do procedimento, para identificar possíveis ruídos
adventícios pulmonares.
5. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;
6. Posicionar o paciente em decúbito dorsal sentado ou semi-sentado;
7. Colocar as mãos sobre a caixa torácica;
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8. Solicitar ao paciente realizar uma inspiração profunda, seguida de uma breve apnéia
seguida da realização de fluxo expiratório abrupto (tosse) que será assistida pelo fisioterapeuta,
apoiando ou comprimindo o esterno e/ou abdome, na tentativa de aumentar a pressão e tornar
a tosse mais eficaz;
9. Realizar ausculta pulmonar final;
10. Monitorizar os sinais vitais.
OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser realizado em pacientes colaborativos
MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio.
6.3.5.1.2.2.2.4 Aspiração Oro e Nasotraqueal
DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas mantendo-as
pérvias e melhorando a ventilação e a troca gasosa.
OBJETIVO: Remover secreções traqueais e das vias aéreas superiores.
INDICAÇÕES: Pacientes com tosse ineficaz e incapacidade de proteger a via aérea com
presença de ruídos pulmonares audíveis ou durante a ausculta pulmonar, sinais de desconforto
respiratório, deteriorização dos valores da gasometria arterial e alterações radiológicas
compatíveis com acúmulo de secreções.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito
do paciente;
3. Utilizar EPI´s;
4. Calçar as luvas de procedimento;
5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;
6. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
7. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;
8. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do aspirador
(mantendo-a dentro do invólucro);
9. Calçar as luvas limpas ou estéreis na mão dominante por cima da luva de procedimento;
10. Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;
11. Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração;
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12. Colocar xilocaína numa gaze e passar na ponta da sonda de aspiração;
13. Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento;
14. No caso de aspiração nasotraqueal: Introduzir lentamente a sonda por uma das
narinas, aguardar por uma tosse ou por uma inspiração do paciente para introduzir a sonda até
atingir a traquéia do paciente. Realizar movimentos lentos de vai e vem; pinçar o intermediário
do vácuo ou desconectar a sonda do vácuo mantendo-a dentro da via aérea do paciente com o
objetivo de proporcionar um descanso ao paciente e recuperação dos sinais vitais e SpO2;
15. No caso de aspiração oral: Introduzir lentamente a sonda na cavidade oral do paciente
provocando uma tosse e aspirar as secreções; Repetir o procedimento quantas vezes for
necessário; Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro
da luva; Desprezá-las no lixo; Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml
de água estéril; Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;
21. Realizar a ausculta pulmonar;
22. Organizar o leito do paciente;
23. Retirar as luvas;
24. Lavar as mãos;
25. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.
OBSERVAÇÕES:
1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e
após o procedimento;
2. Recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelas narinas na presença de
sinusite, secreções espessas e sangramento ativo, aspirar simultaneamente;
3. Não limpar a sonda entre as aspirações com líquidos colocados em recipiente não
estéril (copinhos ou frascos) caso a sonda suja trocá-la;
4. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo em 80-120 mmHg;
5. Não é obrigatória a técnica asséptica, apesar de recomendada;
6. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico
(podendo ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada);
7. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex;
8. Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais
de acúmulo de secreções em pacientes com tosse ineficaz.
9. Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo
antes do procedimento;
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10. Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o
intermediário apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com água
ou solução fisiológica;
PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
MATERIAIS: Água destilada ou solução fisiológica; Aspirador de secreções; Equipamentos
de proteção individual; Gaze; Intermediário de aspiração (látex); Luvas limpas ou estéreis;
Sistema de vácuo; Sondas de aspiração n° 8, 9 e 10, dependendo da espessura da secreção;
Xilocaína.

6.3.5.1.2.2.2.5 Manobra de Compressão e Descompressão Torácica
DEFINIÇÃO: Técnica que compreende a compressão do tórax durante a expiração e
descompressão abrupta no inicio da inspiração. Pode ser realizada durante a respiração
espontânea ou ventilação mecânica.
OBJETIVO: Restaurar a ventilação de unidades alveolares comprometidas utilizando
variação de pressão pleural.
INDICAÇÕES: Pacientes que necessitem de reexpansão pulmonar.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos; 2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
5. Posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado ou sentado, ou decúbito lateral
guiado pela ausculta pulmonar e raio X de tórax;
6. Realizar a ausculta pulmonar;
7. Realizar compressão manual na região torácica acometida durante a expiração;
8. Realizar no início da fase inspiratória uma resistência com as mãos, as quais são
retiradas abruptamente, promovendo uma descompressão local.
9. Realizar ausculta pulmonar final;
10. Monitorizar os sinais vitais.
OBSERVAÇÕES:
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As manobras podem ser repetidas durante os ciclos respiratórios, conforme a necessidade
e a tolerância do paciente.
RECURSOS: Equipamentos de proteção individual; Estetoscópio.
PERIODICIDADE: sempre que necessário, após avaliação.
.
6.3.5.1.2.2.2.6 Exercícios Respiratórios: Expiração Abreviada
DEFINIÇÃO: Exercício que utiliza inspirações fracionadas, intercaladas por breves
expirações até que se atinja a capacidade pulmonar total (CPT).
OBJETIVO: Aumentar o volume pulmonar e o tempo inspiratório.
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Calçar as luvas;
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
4. Orientar o paciente a inspirar através do nariz e, em seguida, expirar pequena
quantidade de ar, entre os lábios, e voltar a inspirar; essa manobra é repetida três ou mais vezes,
alcançando-se na ultima a capacidade inspiratória máxima. Ao se atingir o volume inspirado
máximo, a expiração é realizada de forma suave, podendo ser associada à respiração frenolabial;
5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
6. Retiras as luvas e lavar as mãos;
7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual) e CPT – (Capacidade
Pulmonar Total)
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
MATERIAIS: EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.
6.3.5.1.2.2.2.7 Exercícios Respiratórios: Freno Labial
DEFINIÇÃO: Consiste na expiração realizada com os lábios franzidos ou dentes semifechados.
OBJETIVO: Aumentar o volume corrente e diminuir a frequência respiratória, melhorando o
nível de oxigenação por manutenção de pressão positiva nas vias aéreas.
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Calçar as luvas;
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
4.Orientar o paciente para que este realize a expiração contra a resistência dos lábios franzidos
(o tempo expiratório pode ser longo ou curto);
5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
6. Retirar as luvas e lavar as mãos;
7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
MATERIAIS: Leito ou cadeira, se necessário; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.

6.3.5.1.2.2.2.8 Exercícios Respiratórios Diafragmático
DEFINIÇÃO: Exercício de mimetização do ato ventilatório normal. O paciente é orientado a
mover predominantemente a parede abdominal durante a inspiração e a reduzir o movimento
da caixa torácica.
OBJETIVO: Melhorar a ventilação nas bases pulmonares pela otimização da ação diafragmática,
como diminuir o trabalho respiratório pela redução da contribuição dos músculos da caixa
torácica, reduzir a dispneia e melhorar o desempenho ao
Exercícios Respiratórios exercício.
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2.Calçar as luvas;
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
4. Caso, o paciente esteja no leito, mante-lo com elevação da cabeceira a 45graus;
5. Coloca-se a mão na região abdominal com leve pressão durante a expiração, e solicita-se ao
paciente que inspire pelo nariz, suave e profundamente, elevando o compartimento abdominal
pela excursão inspiratória diafragmática. A seguir, o paciente realiza expiração entre os lábios,
de forma lenta, relaxada e sem esforço, podendo ser do tipo frenolabial;
6. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
7. Retirar as luvas e lavar as mãos;
8. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS: EPI– Equipamento de Proteção Individual
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
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OBSERVAÇÕES: O exercício diafragmático pode ser utilizado em varias posições (sentada, dorsal
e laterais), sempre com estimulo manual.
MATERIAIS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.

6.3.5.1.2.2.2.9 Exercícios Respiratórios: Exercícios de Expansão Torácica
DEFINIÇÃO: Exercício baseado em um padrão específico de sucessivos e pequenos
volumes inspiratórios até que se alcance a capacidade inspiratória máxima.
OBJETIVO: Aumentar a ventilação nas zonas basais, com elevação da capacidade e do
tempo inspiratório.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
a) Expansão torácica inferior unilateral:
1. Lavar as mãos;
2. Calçar as luvas;
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
A palma da mão do fisioterapeuta é posicionada na linha axilar média, sobre a
7ª, 8ª e 9ª costelas de um dos hemitórax.
O paciente é orientado a expirar, e uma compressão é realizada nesse local pelo
fisioterapeuta. Em seguida, uma inspiração profunda é realizada, e a compressão é
liberada gradualmente até que se atinja a capacidade pulmonar total;
4. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
5. Retirar as luvas e lavar as mãos;
6. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
b) Expansão torácica inferior bilateral:
Nesse exercício, o mesmo procedimento de execução da expansão torácica inferior
unilateral é utilizado, porém com aplicação bilateral de estímulo manual com leve pressão sobre
a região axilar média.
A pressão aplicada é reduzida gradativamente até o final da inspiração, e a expiração é
realizada oralmente, associada ou não ao frenolabial.
c) Expansão Apical:
O exercício segue o mesmo procedimento de execução utilizado na expansão torácica
inferior unilateral, aplicando-se a pressão manual abaixo da clavícula. O paciente é orientado a
inspirar, expandindo o tórax para frente e para cima, contra a pressão aplicada. Durante a
realização, os ombros devem, preferencialmente, estar relaxados.
d) Expansão torácica inferior posterior:
A execução desse exercício segue o mesmo procedimento da expansão torácica inferior
bilateral, sendo que a pressão manual aplicada é sobre a face posterior das costelas inferiores.
O paciente deve estar sentado com inclinação do tórax à frente de seus quadris, mantendo a
coluna em posição retilínea.

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)
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PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
MATERIAIS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.

6.3.5.1.2.2.2.10 Exercícios Respiratórios Soluços Inspiratórios
DEFINIÇÃO: Exercício baseado em um padrão específico de sucessivos e pequenos volumes
inspiratórios até que se alcance a capacidade inspiratória máxima.
OBJETIVO: Aumentar a ventilação nas zonas basais, com elevação da capacidade e do tempo
inspiratório
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
Lavar as mãos;
Calçar as luvas;
Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
1. Posicionar as mãos sobre a região abdominal ou torácica inferior do paciente e orientar a
realização de inspirações nasais curtas e sucessivas até que se atinja a capacidade
inspiratória máxima. A expiração é realizada pela boca e de maneira suave, podendo ser
associada ao frenolabial;
2. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
3. Retirar as luvas e lavar as mãos;
4. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual )
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
OBSERVAÇÕES: Esse exercício pode ser realizado em qualquer posição.
RECURSOS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.

6.3.5.1.2.2.2.11 Exercícios Respiratórios Inspiração em Tempos
DEFINIÇÃO: É uma adaptação dos suspiros inspiratórios, onde se adiciona uma pausa
inspiratória entre os volumes inspiratórios sucessivos.
OBJETIVO: Visa melhorar a complacência do tórax e dos pulmões e aumentar a
capacidade inspiratória.
ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Calçar as luvas;
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3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
4. Orientar o paciente a inspirar através do nariz de forma suave e curta, mantendo uma curta
apneia após cada inspiração; a fase inspiratória pode ser fracionada em seis tempos. A
expiração é realizada de forma suave e pela boca, podendo ser associada à técnica da
respiração frenolabial;
5. Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
6. Retiras as luvas e lavar as mãos;
7. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual).
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
MATERIAIS: Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.
6.3.5.1.2.2.2.12 Incentivadores Respiratórios
DEFINIÇÃO: Dispositivo utilizado como recurso mecânico para incentivar o paciente a
realizar esforços inspiratórios máximos e que funcionam com um feedback visual¨, quantificado
pela elevação de esferas plásticas ou por outros tipos de dispositivos em uma ou mais câmaras
de equipamentos.
Os equipamentos disponíveis são a fluxo ou volume dependente.
OBJETIVO: Aumentar a pressão transpulmonar e restaurar volumes e capacidades
pulmonares.

ABRANGÊNCIA: Setor de Fisioterapia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
Lavar as mãos;
Calçar luvas;
Apresentar o equipamento e o seu funcionamento ao paciente;
O equipamento deve ser posicionado perante o campo visual do paciente;
O paciente deve ser orientado a manter o bocal com vedação labial e a realizar inspiração
lenta, profunda e uniforme de modo a deslocar o objeto contido na câmara;
Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
Retirar as luvas e lavar as mãos;
Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.

SIGLAS UTILIZADAS: EPI – (Equipamento de Proteção Individual)

PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
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MATERIAIS: Dispositivo mecânico; Leito ou cadeira; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário
do paciente.

6.3.5.1.2.2.2.13 Exercícios Respiratórios Pressão Positiva Intermitente – RPPI
DEFINIÇÃO: Modo de aplicação de pressão positiva durante a fase inspiratória do ciclo
respiratório, gerada a partir de ventiladores ciclados a pressão ou volume, por meio de máscaras
facial ou bucal.
OBJETIVO: Aumentar a expansibilidade pulmonar, prevenindo os colapsos alveolares e
restaurando os volumes e capacidades pulmonares, além de minimizar o trabalho respiratório.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Calçar as luvas de procedimento;
3. Explicar ao paciente a proposta e os objetivos do exercício;
4. Adaptar o ventilador mecânico à energia elétrica, à rede de O2 e à rede de ar comprimido
quando necessário;,
5. Montar o circuito do ventilador (traquéias);
6. Ligar o ventilador mecânico e testar;
7. Adaptar a máscara ou bucal no circuito do ventilador (traquéias) com filtro antibacteriano
HME;
8. Ajustar as pressões do ventilador mecânico (10-15 cmH2O), conforme a necessidade do
paciente;
9. Posicionar o paciente sentado ou com a cabeceira elevada, desde que as condições clínicas
permitam;
10.Realizar ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;
11.Acopla-se a máscara facial ou o bucal a fim de evitar vazamentos;
12.Orientar o paciente a realizar uma inspiração capaz de fazer com que o ventilador inicie a
liberação do fluxo aéreo sob pressão durante todo o tempo inspiratório, cessando durante a
fase expiratória;
13.Repetir o exercício quantas vezes julgar necessário;
14.Retirar as luvas e lavar as mãos;
15.Realizar ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais;
16.Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
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SIGLAS UTILIZADAS:
EPI – (Equipamento de Proteção Individual);
RPPI – (Respiração por Pressão Positiva Intermitente);
O2 – (Oxigênio)
PERIODOCIDADE: Conforme avaliação clínica.
MATERIAIS:
•
•

Leito ou cadeira; Estetoscópio; Ventilador mecânico; Circuito do ventilador (traquéias);
Rede de O2; Rede de ar comprimido, se necessário; Filtro antibacteriano HME; Máscara
facial ou bucal; EPIs; Caneta esferográfica; Prontuário do paciente.
DEFINIÇÃO: Consiste na manutenção de pressão positiva expiratória no final da expiração,
sendo sua aplicação realizada por meio de máscara facial ou bucal com válvula inspiratória
unidirecional e resistência expiratória gerada por válvula de PEEP (geralmente uma válvula
2.
Exercícios com Pressão Positiva Expiratória – EPAP
spring loaded) ou orifício de pequeno diâmetro.
OBJETIVO: Prevenir atelectasias; incrementar volumes pulmonares; melhorar a oxigenação,
auxiliar na desobstrução brônquica, por meio da presença da ventilação colateral para alvéolos
obstruídos, gerando aumento da pressão na região distal à secreção e seu deslocamento para
porções proximais da árvore brônquica.
INDICAÇÕES: Pós-operatórios (cirurgias torácicas, abdominais), atelectasias, pacientes
hipersecretivos.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
5. Posicionar o paciente na posição de sedestação, preferencialmente, com seu tronco
levemente inclinado para frente, deixando relaxados os membros superiores (MMSS);
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6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;
7. Ajustar os valores (10 - 20cmH2O) da PEEP (válvula spring loaded), conforme a tolerância do
paciente;
8. Adaptar a máscara (com válvula unidirecional e PEEP - spring loaded) à face do paciente,
sem que haja vazamentos;
9. Solicitar que o paciente realize a inspiração, sendo que haverá abertura da válvula
unidirecional sem resistência;
10. Solicitar que o paciente realize a expiração, na qual a válvula inspiratória fecha-se e a saída
do ar fica limitada à válvula de PEEP, gerando uma resistência expiratória;
11. Realizar a ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais.
OBSERVAÇÕES: As repetições, séries e intervalos devem ser realizados conforme a necessidade
e tolerância do paciente.
SIGLAS:
PEEP: (pressão expiratória final positiva);
EPAP: (pressão positiva expiratória);
CRF: (capacidade funcional residual);
EPI´s: (Equipamentos de proteção individual);
MMSS: (membros superiores);
cmH2O: (centímetros de água);
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.
RECURSOS: Máscara com válvula inspiratória unidirecional ou bucal,Válvula de PEEP
(spring loaded),Luva de procedimento

6.3.5.1.2.2.2.14 Exercício Respiratório Por Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP

DEFINIÇÃO: Consiste na manutenção de pressão positiva nas vias aéreas durante todo o ciclo
respiratório, podendo ser realizada por meio de máscara facial com gerador de fluxo contínuo de
gás ou gerador eletrônico, gerador de fluxo específico ou ventilador ciclado à pressão adaptado
(BIRD MARK 7).
OBJETIVO: Aumentar a CRF, reduzir o trabalho respiratório, otimizar as trocas gasosas e melhorar
a oxigenação.
INDICAÇÃO: Pós-operatórios (cirurgias torácicas, abdominais), atelectasias, congestão pulmonar.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
5. Posicionar o paciente na posição de sedestação, preferencialmente, com seu tronco levemente
inclinado para frente, deixando relaxados os MMSS;
6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;
7. Conectar o gerador de fluxo contínuo de gás ou gerador eletrônico, gerador de fluxo específico
ou ventilador ciclado à pressão adaptado (BIRD MARK 7) a uma fonte de O2;
8. Conectar o circuito respiratório, a válvula de PEEP e máscara facial ao gerador;
9. Conectar o filtro bacteriano (HME) à conexão padronizada do gerador de fluxo;
10. Ajustar fluxo e concentração de O2, conforme a necessidade e tolerância do paciente;
11.Adaptar a máscara à face do paciente e fixá-la com auxílio de cabresto”, sem que haja
vazamentos;
12.Solicitar que o paciente realize a inspiração, o sistema pressurizado minimizará o esforço
inspiratório favorecido pelo alto fluxo de gás
13.Após, solicitar que o paciente realize a expiração, que será realizada contra resistência
proporcionando pressão positiva endobrônquica e intra-alveolar;
14.Realizar a ausculta pulmonar final e monitorizar os sinais vitais finais.
OBSERVAÇÕES:
As repetições, séries e intervalos devem ser realizados conforme a necessidade e tolerância do
paciente.
SIGLAS:
CPAP: (pressão positiva contínua nas vias aéreas).
CRF: (capacidade funcional residual )
HME: (trocador de umidade e calor)
PEEP: (pressão expiratória final positiva)
O2: (oxigênio)
EPI´s: (Equipamentos de proteção individual)
MMSS: (membros superiores)
cmH2O: (centímetros de água)
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.
MATERIAIS:
Máscara facial; Gerador de fluxo contínuo de gás ou gerador eletrônico, gerador de fluxo específico
ou ventilador ciclado à pressão adaptado (BIRD MARK 7), Circuito respiratório (traquéias); Filtro
antibacteriano HME; Válvula de PEEP; Analisador de O2; Fixador de máscara ( cabresto”); Luva de
procedimento.
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6.3.5.1.2.2.2.15 Treinamento Muscular Inspiratório
DEFINIÇÃO: é um resistor inspiratório que fornece uma carga de pressão inspiratória
específica, por meio de um resistor spring-load” para o treinamento da força e resistência
muscular inspiratória. Este possui uma válvula unidirecional fluxo-independente para assegurar
a resistência constante (carga linear) e possibilitar um ajuste específico da pressão entre 7 e 41
cmH²O, a ser programado. O aparelho é acompanhado de bocal e clip nasal.
OBJETIVO: Aumentar a força e/ou a endurance da musculatura inspiratória.
INDICAÇÃO: Pacientes com fraqueza e/ou diminuição da resistência da musculatura
inspiratória.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1.

Lavar as mãos;

2.

Utilizar EPI´s;

3.

Calçar as luvas de procedimento;

4.

Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;

5.

Determinar a PIMáx do indivíduo;

6.

Ajustar o limiar de pressão inspiratória do dispositivo para 30%-40% da PIMáx;

7.

Posicionar o paciente em sedestação, ou Fowler;

8.

Adaptar o threshold com bucal à TQT, ou a boca do paciente;

9. Utilizar clip nasal, se necessário (quando o paciente não estiver com VA artificial);
10. Orientar o paciente a inspirar através do dispositivo com força suficiente para vencer a
carga limiar;

11. Orientar o paciente a expirar normalmente;
12. Repetir a uma freqüência de 12 – 18 respirações por minuto.
OBSERVAÇÕES:
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A carga de pressão limiar deve ser reavaliada e aumentada a cada uma a duas semanas,
até que o ajuste tolerável mais alto seja atingido. Anotar o nível de esforço do paciente,
avaliando-se freqüência cardíaca, pressão arterial e tolerância ao exercício.
SIGLAS:
EPIS: (equipamentos de proteção individual);
cmH2O: (centímetros de água);
PIMáx: (pressão inspiratória máxima);
VA: (via aérea).
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.
MATERIAIS: Threshold, Bocal, Clip nasal,Luva de procedimento,EPI S
6.3.5.1.2.2.3 POP FISIOTERAPIA MOTORA
6.3.5.1.2.2.3.1 Posicionamento no Leito
DEFINIÇÃO: recurso para posicionar adequadamente o pacientes no leito em decúbito
dorsal.
OBJETIVO: prevenir pneumonia associada a ventilação mecânica, treinar sistema
cardiovascular, proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização
diafragmática e facilitar tosse ativa.
INDICAÇÃO: pacientes restritos ao leito.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
5. Elevar o paciente no leito objetivando posicionar o quadril acima do meio da cama;
6. Elevar a cabeceira acima de 30º, colocar travesseiros ou apoios abaixo dos membros
superiores, na região do cotovelo em direção as mãos; manter membros inferiores estendidos
e manter os pés em posição neutra com apoio na sola a fim de evitar pé equino;
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7. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos
pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço;

8. Observar e anotar horário do posicionamento;
9. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;
10. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência
OBSERVAÇÕES: Contra- indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;
MATERIAIS: 2. Luva de procedimento 3. Travesseiros 4. Rolos de posicionamento
6.3.5.1.2.2.3.2 Mobilização Passiva Global
DEFINIÇÃO: recurso manual para mobilizar os membros superiores e inferiores na
amplitude fisiológica de forma passiva, sem qualquer colaboração do paciente.
OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular,
mobilidade articular, prevenção de ulceras de decúbito e diminuir a perda de fibras musculares.
INDICAÇÃO: pacientes sedados, comatosos e restritos ao leito.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
5. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e cabeceira no mínimo a 30º.;
6. Fisioterapeuta deverá posicionar suas mãos nas articulações, uma proximal e uma distal
a alavanca a ser mobilizada;
7. Realizar o movimento dentro da amplitude fisiológica;
Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da
abordagem;
8. Ao final, posicionar o paciente adequadamente;
9. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência .
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OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;
MATERIAIS: Luva de procedimento
6.3.5.1.2.2.3.3 Mobilização Ativo Assistida
DEFINIÇÃO: recurso para auxiliar a movimentação ativa dos membros superiores e
inferiores, colaboração parcial do paciente.
OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular,
mobilidade articular, força muscular, prevenção de úlceras de decúbito e diminuir a perda de
fibras musculares.
INDICAÇÃO: pacientes incapazes de realizarem a movimentação livre.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lavar as mãos;
Utilizar EPI´s;
Calçar as luvas de procedimento;
Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
Posicionar o paciente em decúbito dorsal e cabeceira no mínimo a 30º.
Fisioterapeuta deverá posicionar suas mãos nas articulações, uma proximal e uma distal a
alavanca a ser mobilizada;
Demonstrar ao paciente o movimento a ser realizado;
Solicitar a participação do paciente e somente iniciar a mobilização assistida quando o
paciente iniciar a movimentação;
Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;
Ao final, posicionar o paciente adequadamente;
O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência.

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: pelo menos duas vezes ao dia;
MATERIAIS: Luva de procedimento.
6.3.5.1.2.2.3.4 Mobilização Ativo Livre
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DEFINIÇÃO: Recurso para movimentação ativa do paciente, sem auxilio do fisioterapeuta
para execução do exercício.
OBJETIVO: Manter e ganhar amplitude de movimento, comprimento muscular,
mobilidade articular, força muscular, prevenção de úlceras de decúbito e diminuir a perda de
fibras musculares.
INDICAÇÃO: pacientes aptos a realizarem a movimentação livre.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lavar as mãos;
Utilizar EPI´s;
Calçar as luvas de procedimento;
Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
Posicionar o paciente sentado fora do leito ou sentado no leito ou em decúbito dorsal e
cabeceira no mínimo a 30º.
Demonstrar ao paciente o exercício a ser realizado;
Atentar se o exercício será realizado com ou sem ação gravidade;
Solicitar o início dos exercícios ao paciente e supervisionar a execução, corrigindo
verbalmente senecessário;
Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;
Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;
Ao final, posicionar o paciente adequadamente;
O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência .

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: pelo menos três vezes ao dia;
MATERIAIS: Luva de procedimento
6.3.5.1.2.2.3.5 Exercício Ativo Resistido
DEFINIÇÃO: recurso para movimentação ativa resistida do paciente, exercício ativo com
acréscimo de resistência por pesos, faixas elásticas ou resistência manual do terapeuta.
OBJETIVO: Manter e ganhar força e resistência muscular, amplitude de movimento,
mobilidade articular, capacidade dos tendões de suportar carga e prevenção de ulceras de
decúbito.
INDICAÇÃO: pacientes capazes de realizarem exercícios ativos com carga.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
RECURSOS: Luva de procedimento, Halteres,Faixas elásticas, Caneleiras
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lavar as mãos;
Utilizar EPI´s;
Calçar as luvas de procedimento
Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
Posicionar o paciente sentado fora do leito ou sentado no leito ou em decúbito dorsal e
cabeceira no mínimo a 30º.
Demonstrar ao paciente o exercício a ser realizado;
Titular peso para exercício ser realizado, iniciar com pesos baixos e incrementar de acordo
com tolerância do paciente;
Solicitar o início dos exercícios ao paciente e supervisionar a execução, corrigindo
verbalmente se necessário;
Séries e repetições de acordo com tolerância do paciente e objetivo da abordagem;
Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;
Ao final, posicionar o paciente adequadamente;
O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência.

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: pelo menos duas vezes ao dia;
6.3.5.1.2.2.3.6 Transferência para Posição Sentada á Beira Leito
DEFINIÇÃO: Recurso para posicionar adequadamente o paciente sentado a beira leito.
OBJETIVO: Prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, treinar sistema
cardiovascular, proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização
diafragmática e facilitar tosse ativa.
INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia;
5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
6. Elevar o paciente no leito objetivando posicionar o quadril acima do meio da cama;
7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia;
8. Se possível, solicitar auxilio para o paciente, com flexão de tronco e retirar as pernas
para fora da cama;
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9. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, ficando uma
pessoa responsável por segura-lo nesta posição enquanto as outras duas devem ir buscar a
poltrona de leito hospitalar;
10. Manter o leito reto e posicionar a poltrona para o paciente apoiar-se;
11. Ajustar rolos e travesseiros para melhor adaptação do paciente na poltrona;
12. Posicionar escada ou banco nos pés do paciente para não deixá-los suspensos;
13. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos
pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço;
14. Observar e anotar horário do posicionamento;
15. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;
16. Monitorizar sinais vitais;
17. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração
hemodinâmica, arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência.
OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;
MATERIAIS: Equipamentos de proteção individual; Luva de procedimento; Travesseiros;
Rolos de posicionamento; Poltrona de leito; Escada.
6.3.5.1.2.2.3.7 Transferência para Posição Sentada Fora do Leito
DEFINIÇÃO: Recurso para posicionar adequadamente o paciente sentado fora do leito.
OBJETIVO: Prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, treinar sistema
cardiovascular, proporcionar auxilio no despertar, proporcionar melhor mobilização
diafragmática e facilitar tosse ativa.
INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos; 2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia;
5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, enfatizando a extensão de
MMII no momento de ficar em posição ortostática;
6. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, abaixar a cama
até o paciente conseguir tocar o chão;
7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia;
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8. Cada auxiliar se posicionar de cada lado do paciente e outro supervisionar o
procedimento, atenção aos cateteres, sondas, drenos e outros;
9. Solicitar a posição ortostática para o paciente, na seqüência alguns passos até a
poltrona e sentá-lo;
10. Caso o paciente não tolere a posição ortostática e/ou caminhar, auxiliar totalmente a
transferência se necessário;
11. Ajustar rolos e travesseiros para melhor adaptação do paciente na poltrona;
12. Posicionar escada ou banco nos pés do paciente para não deixá-los suspensos;
13. Se necessário ou solicitação do paciente, colocar travesseiro atrás da cabeça e rolos
pequenos nos lados a fim de evitar lateralização do pescoço;
14. Observar e anotar horário do posicionamento;
15. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular; 16. Monitorizar sinais vitais;
17. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração hemodinâmica,
arritmias, respiratória e neurológica/ nível de consciência .

OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado;
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;
RECURSOS: Luva de procedimento, Travesseiros, Rolos de posicionamento, Poltrona,
Escada.

6.3.5.1.2.2.3.8 Ortostatismo e Deambulação Assistida
DEFINIÇÃO: Recurso para colocar o paciente em posição ortostática e deambular de
forma segura e eficaz.
OBJETIVO: Evitar os efeitos da imobilidade no leito, prevenir pneumonia associada à
ventilação mecânica, treinar sistema cardiovascular, proporcionar auxilio no despertar,
proporcionar melhor mobilização diafragmática e facilitar tosse ativa.
INDICAÇÃO: Pacientes restritos ao leito.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas, cirúrgicas, emergência, UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Solicitar auxilio de mais duas pessoas da equipe enfermagem ou fisioterapia;
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5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, enfatizando a extensão de
MMII no momento de ficar em posição ortostática;
6. Posicionar o paciente sentado à beira leito, com as pernas para baixo, abaixar a cama
até o paciente conseguir tocar o chão;
7. Atentar para cateteres, sondas, drenos, ventilação mecânica e oxigenioterapia;
8. Cada auxiliar deve se posicionar de cada lado do paciente e outro supervisionar o
procedimento, atenção aos cateteres, sondas, drenos e outros;
9. Solicitar a posição ortostática para o paciente, enfatizando novamente a extenção dos
joelhos e elevar o tronco;
10. Nesta posição treinar transferência de peso e equilíbrio;
11. Para deambular, solicitar a enfermagem desconectar sondas, cateter e eletrodos,
solicitar o paciente um passo de cada vez de forma lenta; os fisioterapeutas e/ou outros
profissionais envolvidos devem posicionar-se um de cada lado do paciente dando apoio, ou
utilizar-se de um andador;
12. Caso o paciente não tolere a posição ortostática e/ou caminhar retornar para o leito
ou poltrona;
13. Anotar horário e possíveis intercorrências;
14. Observar possíveis sinais de cansaço e fadiga muscular;
15. Monitorizar sinais vitais;
16. O procedimento deverá ser suspenso na presença de qualquer alteração
hemodinâmica, arritmias, respiratória e neurológica/nível de consciência.
OBSERVAÇÕES: Contra-indicado em pacientes que apresentem doença óssea conhecida,
fratura não reduzida, procedimento vascular recente com presença de introdutor,
tromboembolismo confirmado ou suspeitado; Caso o paciente esteja em isolamento de contato,
os profissionais envolvidos devem utilizar avental e luvas durante a deambulação.
SIGLAS: EPIS: (equipamentos de proteção individual);
PERIODICIDADE: Pelo menos uma vez ao dia;
RECURSOS: EPI s, Andador .
6.3.5.1.2.2.4 POP FISIOTERAPIE UTI
6.3.5.1.2.2.4.1 Atuação do Fisioterapeuta na Intubação Orotraqueal
OBJETIVO: Participar junto a equipe multiprofissional da UTI do procedimento de
intubação oro traqueal do paciente grave.
INDICAÇÃO: Pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda ou crônica
agudizada.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
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2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Testar e ajustar os parâmetros ventilatórios do ventilador mecânico que o paciente irá
utilizar;
4. Testar o ressuscitador manual e deixar em cima do leito;
5. Conectar uma sonda de aspiração ao vácuo e deixar em cima do leito;
6. Conectar uma máscara de coxim inflável à traqueia do ventilador mecânico;
7. Programar uma FiO2 em 100%;
8. Ventilar o paciente com a máscara acoplada ao ventilador mecânico para hiperoxigenar
previamente à intubação;
9. Retirar a máscara quando o médico for proceder a intubação orotraqueal do paciente;
10. Após a IOT, insuflar o cuff, conectar o ambú ao tubo orotraqueal do paciente e ventilá-lo;
11. Auscultar o paciente para verificar simetria da ventilação;
12. Desconectar a máscara de coxim inflável da traqueia do ventilador e adaptar o filtro
bacteriano;
13. Conectar o ventilador ao paciente;
14. Fixar com cadarço o tubo orotraqueal do paciente;
15. Adequar os parâmetros ventilatórios no ventilador mecânico.

MATERIAIS: Ventilador mecânico, Ressucitador manual (Ambú), Umidificador, Borracha
de Silicone, Fluxômetro, Máscara de coxim inflável, Oxímetro de pulso Estetoscópio, Aspirador,
Sonda de aspiração, Luva estéril de aspiração, Cadarço para fixação do tubo orotraqueal, Filtro
bacteriano e umidificado.
6.3.5.1.2.2.4.2 Atuação do Fisioterapeuta na Parada Cardiorrespiratória
OBJETIVO: Auxiliar equipe multiprofissional da unidade de terapia intensiva nas
manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
ETAPA 1: COMPETÊNCIAS FISIOTERAPÊUTICAS
1. Ao identificar uma parada cardiorrespiratória ou ser informado, o fisioterapeuta deverá
auxiliar a equipe de terapia intensiva nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar;
2. Habitualmente o fisioterapeuta deve ser responsável pela monitorização e cuidados
com a via aérea, ventilação e manutenção da permeabilidade das vias áreas;
3. Quando não estiver responsável pelas vias aéreas o fisioterapeuta pode auxiliar nas
manobras de compressões torácicas;
ETAPA 2: PARADA CARDIORESPIRATÓRIA
1. Identificação do evento;
2. Utilizar EPI´s (luva de procedimento, óculos de proteção, máscara de procedimento);
3. Certificar-se da disponibilidade de um ressuscitador manual em bom estado
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4. Conectar o ressuscitador manual a rede de oxigênio;
5. Em caso de paciente ventilando espontaneamente, colocar a mascara de coxim inflável
na face do doente e iniciar a ventilação até procedimento de intubação orotraqueal (conforme
POP Fisioterapia UTI 001);
6. Em caso de paciente em ventilação mecânica, desconectar o paciente do respirador
mecânico e conectar o paciente ao ressuscitador manual;
7. Quando julgar necessário, o fisioterapeuta deve solicitar o revezamento da
manipulação do ressuscitador manual, a fim de manter a qualidade da ventilação;
8. Durante as manobras de compressões torácicas o fisioterapeuta pode auxiliar no
revezamento do procedimento;
9. Comprimir o tórax do paciente com as mãos entrelaçadas, região hipotênar de uma das
mãos sobre oesterno do paciente e a outra mão sobre a primeira, cotovelos em extensão
completa, posicionar-se num ângulo de cerca de 90° acima do paciente;
10. A compressão deve ser realizada numa profundidade de cerca de 5cm, em um ritmo
de 100 compressões por minuto, permitir o retorno por completo do tórax após cada
compressão;
11. Em caso de necessidade de cardio-desfibrilação, obedecer a ordem dada pelo médico
assistente de afastar, soltar o ressuscitador manual ou suspender as manobras de compressões
torácicas;
12. Solicitar revezamento quando achar necessário, a fim de manter a qualidade das
manobras de ressuscitação;
ETAPA 3: RECUPERAÇÃO PÓS-RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
1. Em caso de manobras de ressuscitação cardiopulmonar efetivas, com retorno dos
batimentos cardíacos do paciente, reconectá-lo a ventilação mecânica;
2. Ajustar parâmetros ventilatórios para normoventilar o paciente, manter volume
corrente e frequência respiratória para PaCO2 35-45mmHg, fração inspirada de oxigênio
suficiente para saturação periférica de 94-96%
3. Realizar ausculta pulmonar;
4. Aspirar (se necessário) via aérea artificial, cavidade nasotraqueal e oral, conforme POP
Fisioterapia UTI e POP Fisioterapia Respiratória);
5. Conferir gasometria pós-parada cardiorrespiratória para ajustes na ventilação
mecânica; 6. Conferir Rx de tórax pós-parada cardiorrespiratória;
7. Registrar em evolução fisioterapêutica, incluindo tempo de parada.
MATERIAIS: EPI´s; Ressuscitador manual; Rede de oxigênio; Tábua para reanimação
cardiopulmonar; Sonda de aspiração n° 10, 12, 14; Respirador mecânico.
6.3.5.1.2.2.4.3 Atuação do Fisioterapeuta no Transporte do Paciente Intubado dentro da UTI
com Ressuscitador Manual – Ambú.
DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico de UTI, que está com tubo orotraqueal e
em ventilação mecânica e necessita ser transportado de um leito para outro dentro da mesma
UTI.
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OBJETIVO: Por necessidade de realização de hemodiálise, disponível em apenas alguns
leitos, ou por necessidade de leitos de isolamento.
INDICAÇÃO: Necessidade de troca de leito.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente;
4. Adaptar o fluxômetro no válvula do cilindro de oxigênio;
5. Conectar o umidificador no fluxômetro;
6. Adaptar uma extremidade da borracha de silicone no umidificador;
7. Conectar a outra extremidade da borracha de silicone ao ressuscitador manual (ambú)
com reservatório;
8. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente;
9. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;
10. Abrir o fluxômetro em 10 litros/minuto para encher a bolsa reservatório do
ressuscitador manual tampando a orifício do mesmo onde será conectado ao TOT do paciente;
11. Após a bolsa reservatório estar cheia, e a equipe de enfermagem estiver pronta com
os seus procedimentos para transferência do paciente, desconectar o paciente do ventilador
mecânico do qual ele está sendo ventilado e conectá-lo ao ressuscitador manual e iniciar a
ventilação do paciente;
12. Acompanhar o paciente ambuzando o mesmo durante todo o transporte, ao lado da
cama ou na cabeceira.
13. Chegando ao leito de destino, outro ventilador mecânico estará montado e
programado com os mesmos parâmetros que o paciente estava sendo ventilado, e então realizar
a retirada do ressuscitador manual e conectá-lo ao ventilador mecânico;
14. Monitorizar as sinais vitais.
MATERIAIS: Ventilador mecânico Ressucitador manual (Ambú) Cilindro de oxigênio cheio
Umidificador Borracha de Silicone Fluxômetro Máscara de coxim inflável Oxímetro de pulso
6.3.5.1.2.2.4.4 Atuação do Fisioterapêuta no Transporte do Paciente Intubado dentro da UTI
com Ventilador Mecânico
DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico dentro UTI, que está com tubo orotraqueal
e em ventilação mecânica sem condições clinicas que permitam a desconecção do ventilador
mecânico e necessita ser transportado de um leito para outro dentro da mesma UTI.
OBJETIVO: Por necessidade de realização de hemodiálise, que apenas alguns leitos
possuem, ou por necessidade de leitos de isolamento.
INDICAÇÃO: Necessidade de troca de leito.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente;
4. Colocar a FiO2 do ventilador mecânico do paciente em 100%;
5. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente;
6. Adaptar a mangueira de oxigênio do ventilador ao cilindro de oxigênio;
7. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;
8. Manter os mesmos parâmetros ventilatórios do qual o paciente já estava sendo
ventilado, exceto FiO2 em 100%;
9. Acompanhar o paciente conduzindo o ventilador mecânico atrás da cabeceira do leito
do paciente; 10. Silenciar os alarmes do ventilador mecânico;
11. Chegando ao leito de destino, desconectar a mangueira de oxigênio do cilindro e
adaptar na válvula de oxigênio da rede de gases do leito do paciente.
12. Retornar a FiO2 para os valores pré-transporte;
13. Monitorizar os sinais vitais.
MATERIAIS: Ventilador mecânico Ressucitador manual (Ambú) Cilindro de oxigênio cheio
Umidificador Borracha de Silicone, Fluxômetro, Máscara de coxim inflável, Oxímetro de pulso.

6.3.5.1.2.2.4.5 Atuação do Fisioterapeuta no Transporte Intrahospitalar do Paciente Intubado
DEFINIÇÃO: É o transporte do paciente crítico de UTI, que está com tubo orotraqueal e
em ventilação mecânica e necessita ser transportado de dentro da UTI para outra unidade
dentro da Policlínica. O papel do fisioterapeuta consiste em acompanhar este paciente desde a
preparação na UTI, durante todo o trasporte até o seu retorno à UTI.
OBJETIVO: Por necessidade de realização de exames.
INDICAÇÃO: Realização de exames fora da UTI.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar Equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, avental, óculos);
3. Avaliar a fixação do tubo orotraqueal;
4. Avaliar a pressão do cuff;
5. Avaliar a necessidade de aspiração traqueal antes de iniciar o transporte;
6. Checar a bateria do ventilador de transporte;
7. Colocar o cilindro de oxigênio em cima da cama do paciente;
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8. Pegar o respirador de transporte e colocar em cima da cama do paciente;
9. Conectar a mangueira de oxigênio ao cilindro;
10. Abrir a válvula do cilindro de oxigênio;
11. Programar o ventilador de transporte com o mesmo modo e parâmetros ventilatórios
que o paciente estava sendo ventilado;
12. Adaptar o oxímetro portátil ao dedo do paciente;
13. No momento em que a equipe de enfermagem estiver pronta com as suas atribuições
frente a este paciente que será transportado, adaptar o ventilador de transporte ao tubo
orotraqueal do paciente para monitorizar o ciclo respiratório do mesmo;
14. Colocar em standby o ventilador mecânico do paciente na UTI;
15. A partir do momento que o paciente esteja bem adaptado ao ventilador de transporte,
pode-se então inicia-se o transporte;
16. Acompanhar o paciente durante todo o transporte, monitorizando a SatO2,
freqüência cardíaca, o volume corrente, e o adequado funcionamento do ventilador, assim
como observar o nível de oxigênio no cilindro;
17. Chegando ao exame, colocar o cilindro de oxigênio no chão, e passar o paciente para
maca do tomógrafo, juntamente com o ventilador de transporte acoplado ao paciente;
18. Após o término do exame, recolocar o paciente na sua cama, retornar o cilindro de
oxigênio para o leito, e transportar o paciente novamente para a UTI;
19. Ao chegar na UTI, desconectar o ventilador de transporte do tubo orotraqueal do
paciente e reconectá-lo novamente ao seu ventilador mecânico da UTI;
20. Observar se o paciente está ventilando adequadamente no ventilador mecânico;
21. Monitorizar os sinais vitais;
22. Desligar o ventilador de transporte;
23. Desconectar a mangueira de oxigênio do ventilador de transporte e levá-lo para a
higienização do aparelho e das suas traquéias.
MATERIAIS: Ventilador mecânico com bateria específico para o transporte, Ressucitador manual
(Ambú), Cilindro de oxigênio cheio, Umidificador, Borracha de Silicone Fluxômetro, Máscara de
coxim inflável, Oxímetro de pulso

6.3.5.1.2.2.4.6 Atuação do Fisioterapeuta na Montagem do Ventilador Mecanico
OBJETIVO: Preparar o ventilador mecânico para chegada do paciente intubado na UTI ou
previamente ao procedimento de intubação orotraqueal.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
MATERIAIS: Ventilador mecânico; Braço de extensão com suporte de circuito; Mangueira
de pressão para oxigênio comprimido com terminais; Mangueira de pressão para ar comprimido
com terminais; Circuito respiratório esterilizado e reutilizável para uso adulto; Sensor O2 com
cabo; Pulmão teste; Cabo de rede; Peça Y; Filtro bacteriano HME;
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Conectar o cabo de rede do ventilador mecânico à tomada (conexão à fonte de
alimentação elétrica);
2. Conectar mangueiras de pressão e O2 e ar comprimido à parede nos seus respectivos
conectores (válvula) correspondentes (fonte de pressão de O2 e ar comprimido);
3. Ajustar as pressões de alimentação de ar e oxigênio entre 3-4 kg/cm2;
4. Montar o circuito respiratório (2 circuitos conectados entre si por meio da peça em Y);
5. Adaptar o circuito ao ventilador mecânico (conectar saídas ins/exp);
6. Ligar o ventilador mecânico;
7. Executar teste de verificação do aparelho e calibração do circuito respiratório;
8. No caso de uso do ventilador mecânico Servo S ou Servo i, deve-se conectar a traqueia
teste e iniciar a verificação de acordo com o sistema do aparelho;
9. No caso do uso do ventilador mecânico Dixtal, deve-se ocluir a peça em Y e iniciar a
verificação (optar categoria) e quando aceito o menu anterior deve ser escolhido o tipo de
umidificação (passivo/ativo);
10. Conectar a peça Y ao pulmão teste;
11. Iniciar a ventilação e certificar-se que o aparelho está funcionando;
12. Adaptar o circuito respiratório ao braço de extensão com suporte;
13. Caso haja falha no teste, repetir procedimento a partir do item 6, e em caso de
persistência da falha, deve ser comunicar o NEC (Núcleo de Engenharia Clínica);
14. Abrir o filtro HME apenas após a chegada do paciente á UTI;
15. Conectar a peça Y ao filtro HME e este ao tubo orotraqueal do paciente; 16. Ajustar
modo e parâmetros, conforme a necessidade do paciente;
17. Ajustar alarmes.
OBSERVAÇÕES: - Antes de operar o ventilador, a bateria deve ser carregada conectando
o ventilador mecânico à corrente elétrica; - Verificar o estado da bateria interna (ícone de
bateria na tela); - A instalação central de gases deve ser capaz de prover fluxos de até 180 L/min
e nunca menor que 120 L/min; - Não é possível calibrar usando somente ar comprimido.
6.3.5.1.2.2.4.7 Monitorização da Pressão do Cuff
DEFINIÇÃO: Mensuração da pressão do cuff, que é um balonete que encontra-se na
cânula endotraqueal, e é responsável por impedir o escape de ar assim como dificultar a
passagem de líquidos e secreções para o trato respiratório inferior. A pressão do cuff deve ser
menor do que a pressão de perfusão capilar traqueal, que é em torno de 25 a 35 mmHg e
aceitável (intra-cuff) de 20 a 25 mmHg, que equivale a 25 e 35 cmH2O. Para obtenção da pressão
do cuff utiliza-se um aparelho específico denominado cuffômetro.
OBJETIVO: Verificar o nível de pressão existente no balonete encontrado nas
extremidades distais das cânulas endotraqueais, a fim de impedir o escape aéreo, a
broncoaspiração e as lesões traqueais.
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO: 1. Lavar as mãos; 2. Calçar as luvas; 3. Realizar aspiração da
orofaringe para retirar as secreções acumuladas acima do cuff; 4. Lavar extensão de látex ou
silicone com água destilada; 5. Acoplar o cuffômetro no balonete externo da cânula traqueal; 6.
Fazer a leitura da pressão obtida e de acordo com os valores aferidos; 7. Inflar a bomba de
calibração se a pressão do cuff estiver abaixo de 25 cmH2O; 8. Pressionar o botão de alívio de
pressão para desinsuflar o cuff se a pressão estiver acima de 35 cmH2O; 9. Retirar as luvas e
lavar as mãos; 10. Registrar o procedimento na avaliação/evolução fisioterapêutica.
SIGLAS UTILIZADAS:
EPI – (Equipamento de Proteção Individual);
mmHG – (milímetros de mercúrio);
cmH2O – (centímetros de água)
PERIODOCIDADE: Diariamente.
OBSERVAÇÕES: O monitoramento da pressão de cuff concomitantemente associado à
rotina de mudança de decúbito evita e minimiza os efeitos nocivos do cuff e complicações mais
sérias para o paciente.
MATERIAIS: Cuffômetro; Sonda de aspiração; Rede de vácuo e vacuômetro; Frasco
coletor; Extensão de látex ou silicone; Ampola de água destilada; EPIs; Caneta esferográfica;
Prontuário do paciente.
6.3.5.1.2.2.4.8 Desmame da Ventilação Mecânica
DEFINIÇÃO: Processo que promove a independência ventilatória do paciente, ou seja, é a
transição da ventilação artificial para a espontânea em pacientes que permanecem em VM pó
tempo superior a 24 horas.
OBJETIVO: Retirar o paciente da VM o mais precoce dentro de suas possibilidades clinicas
e fisiológicas.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Realizar triagem diária, ou seja, avaliar se o paciente apresenta condições clinicas e
fisiológicas para entrar no protocolo de descontinuação da VM;
2. Seguir e preencher o protocolo de descontinuação da VM da UTI, seguindo as etapas
abaixo:
3. Na primeira etapa avalia-se os seguintes critérios: PEEP≤10cmH2O, FiO2≤40%,
SatO2≥90%, FR≤35 rpm;
4. Caso o paciente não preencha os critérios permanecerá em VM, entretanto, se o
paciente preencher os critérios, o médico de plantão deverá ser avisado para interromper ou
reduzir significativamente a infusão dos sedativos e o enfermeiro responsável pelo paciente
deve desligar a dieta enteral e na presença de sonda nasogástrica colocá-la em sifonagem e
então seguir para a próxima etapa;
5. Na segunda etapa avalia-se a ausência de desconforto respiratório e a capacidade do
paciente tossir adequadamente durante a aspiração do TOT;
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6. Caso o paciente não apresente estas condições deve-se comunicar o medico para
correção das causas da intolerância, por outro lado, se o paciente apresenta estas condições
deve-se seguir para a próxima etapa;
7. Na terceira etapa deve-se realizar o teste de respiração espontânea (TRE), que pode ser
de 2 formas: Teste em T, Pressão de Suporte (PSV)
Teste T, (Tubo T)
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Instalar o equipamento de macronebulização com soro fisiológico no frasco na fonte
de O2;
5. Explicar ao paciente o procedimento;
6. Posicionar o paciente confortavelmente em DD e com cabeceira elevada
45º ou mais;
7. Ligar a macronebulização e observar a saída de névoa pelo sistema - caso não haja,
revisar o sistema e/ou substituí-lo;
8. Desconectar o pacientedo VM e conectar a peça T ou y” no intermediário (traquéia); 9.
Ofertar a concentração de O2 adequada para que a saturação de hemoglobina pelo O2 atinja
níveis acima de 90%; 42. Monitorar de forma contínua o paciente por no mínimo 20 min e no
máximo 2 horas, quanto às variáveis clínicas, gasométricas e hemodinâmicas;
10. Caso o paciente apresente algum dos parâmetros descritos no quadro abaixo deve-se
interromper o TRE e retornar o paciente para o VM e permanecer por 24 h em um modo
ventilatório que ofereça diminuição do trabalho muscular respiratório;
Parâmetros de Interrupção do TRE Freqüência respiratória >35 rpm Saturação arterial de
O2 <90% Freqüência cardíaca >140 bpm Pressão arterial sistólica >180 mmHg ou < 90 mmHg
Sinais e sintomas Agitação, sudorese, alteração do nível de consciência
11. Caso o paciente passe no TRE deve-se proceder a extubação,
Pressão de Suporte
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao cliente;
5. Posicionar o paciente confortavelmente e com cabeceira elevada
45º ou mais;
6. Ajustar o VM no modo PSV de 10 ou menos cm H2O com PEEP de 5 cmH2O; Fio2 o
mínimo possível.
6. Monitorar de forma contínua o paciente por no mínimo 20 min e no máximo 2 horas,
quanto às variáveis clínicas, gasométricas e hemodinâmicas;
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8. Caso o paciente apresente algum dos parâmetros descritos no quadro acima deve-se
interromper o TRE e retornar os parâmetros ventilatórios que ofereçam diminuição do trabalho
muscular respiratório;
9. Retomar o teste após 24 horas;
10. Caso o paciente passe no TRE deve-se proceder a extubação.

SIGLAS UTILIZADAS:
DD- (Decúbito dorsal);
EPI s – (Equipamentos de proteção individual);
FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio);
FR- (Frequência respiratória);
HME – (Filtro trocador de calor e umidade);
O2 – (Oxigênio);
PEEP – (pressão positiva expiratória final);
PSV – (Ventilação por pressão de suporte);
SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio);
TOT – (Tubo orotraqueal);
TRE – (Teste de respiração espontânea);
VM- (Ventilador mecânico).
PERIODOCIDADE: Diariamente
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
6.3.5.1.2.2.4.9 Extubação
DEFINIÇÃO: É a etapa final do desmame da VM e possibilita que o paciente realiza
respiração espontânea sem ajuda de uma via aérea artificial. O desmame da ventilação
mecânica não necessariamente culmina na extubação do paciente, para tal o mesmo deve ser
capaz de proteger sua via aérea, ou seja, o paciente deve ter uma tosse suficientemente eficaz
e nível de consciência adequado para proteger-se de episódios de aspiração.
OBJETIVO: Remoção do TOT da via aérea de um paciente.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
55. Lavar as mãos;
56. Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais citados acima;
57. Utilizar EPI´s;
58. Verificar se a dieta nasoenteral foi suspensa;
59. Calçar as luvas de procedimento;
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60. Posicionar o paciente no leito em DD e cabeceira elevada à 45 graus;
61. Explicar o procedimento ao paciente;
62. Aspirar o TOT e as VAS do paciente;
63. Cortar ou desamarrar a fixação (cadarço) do TOT;
64. Desinsuflar o cuff;
65. Solicitar ao paciente uma inspiração profunda ou uma tosse, neste momento retirar
o TOT com a sonda de aspiração no seu interior para aspirar as secreções supra-cuff;
66. Instalar o dispositivo de oxigenoterapia eleita (macronebulização ou cânula de O2),
ofertando uma concentração de O2 suficiente SpO2 ≥90%;
67. Solicitar uma tosse espontânea; 68. Realizar a ausculta pulmonar e das VAS;
69. Monitorizar os sinais vitais, SpO2, padrão ventilatório, expansibilidade torácica e o
nível de consciência;
70. Evoluir no prontuário da fisioterapia o horário da realização do procedimento e
possíveis intercorrências.
OBSERVAÇÕES: Quando o paciente tiver historia de IOT difícil e/ou risco para edema de
glote deve-se realizar antes da extubação o Teste de Patência das Vias Aéreas (Cuff Leak Test)
que consiste na verificação de vazamento de ar ao redor do TOT quando o cuff é desinsuflado
com o objetivo de detectar precocemente a presença de edema na laringe ou outras afecções
nesta região que dificultariam a passagem de ar após a retirada do TOT.
Este pode ser feito de 2 formas: forma qualitativa – escuta-se e ausculta-se vazamento de
ar pela traqueia do paciente e de forma quantitativa – verifica-se uma diferença entre o volume
corrente inspirado e o expirado em no mínimo 110 ml.
SIGLAS UTILIZADAS:
DD – (Decúbito dorsal);
EPI s – (Equipamentos de proteção individual);
O2 – (Oxigênio);
FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio);
IOT – (Intubação orotraqueal);
SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio);
TOT – (Tubo orotraqueal);
VAS- (Vias aéreas superiores);
VM – (Ventilação mecânica).
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
MATERIAIS: 1. Seringa de 10 ou 20 ml para desinsuflar o cuff; 2. Luvas de procedimento;
3. Estetoscópio; 4. Rede de vácuo com aspirador e intermediário; 5. Sonda de aspiração 6. Luva
estéril; 7. Ampola de água destilada; 8. Rede de O2 com o dispositivo de oxigenoterapia; 9.
Macronebulização ou cânula nasal de O2; 10. Toalha de rosto;
6.3.5.1.2.2.4.10 Troca de Cânula de Traqueostomia, Desmame e Descanulação.
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OBJETIVO: Manter viabilidade da via aérea artificial e realizar de forma sistematizada o
desmame da via aérea artificial até a decanulação do paciente.
INDICAÇÃO: Troca de cânula plástica para plástica em caso de perfuração ou suspeita de
perfuração do cuff/balonete e troca de cânula plástica para metálica de pacientes em desmame
da via aérea artificial.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
• TROCA DE CÂNULA PLÁSTICA PARA PLÁSTICA:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Informar à equipe médica e equipe de enfermagem responsável pelo paciente do
procedimento;
4. Calçar luvas de procedimento;
5. Explicar o procedimento ao paciente;
6. Verificar sinais vitais (FC, FR, Oximetria);
7. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça;
8. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;
9. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);
10. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP
Fisioterapia Respiratória 005);
11. Testar cuff/balonete da nova cânula de traqueostomia;
12. Lubrificar a nova cânula de traqueostomia com xilocaína gel;
13. Soltar a fixação da cânula de traqueostomia; 60. Esvaziar o cuff/balonete da via aérea
artificial;
14. Introduzir sonda guia n º 10, 12 ou 14;
15. Retirar cânula plástica, mantendo sonda guia no estoma do paciente;
16. Introduzir nova cânula através da sonda guia até o estoma do paciente;
17. Retirar sonda guia e desprezá-la;
18. Insuflar cuff/balonete;
19. Realizar ausculta pulmonar;
20. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria);
21. Observar padrão respiratório; 69. Deixar o paciente em posição confortável;
22. Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos;
23. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e
possíveis intercorrências.
• TROCA DE CÂNULA PLÁSTICA PARA METÁLICA
ETAPA 1: DESSINSUFLAÇÃO DO CUFF/BALONETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavar as mãos;
Utilizar EPI´s;
Informar a equipe médica e de enfermagem responsáveis pelo paciente do procedimento;
Calçar luvas de procedimento;
Explicar o procedimento ao paciente;
Verificar sinais vitais (FC, FR, Oximetria);
Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça;
Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição e reflexos orais);
Esvaziar cuff/balonete da traqueostomia;
Estimular reflexo de tosse de modo ativo através de incentivo verbal;
Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);
Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP
Fisioterapia Respiratória 005)
Esvaziar o cuff/balonete da via aérea artificial;
Realizar ausculta pulmonar;
Monitorar a tolerância do paciente com o cuff desinsuflado;
Observar padrão respiratório;
Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria);
Deixar o paciente em posição confortável;
Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos;
Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e tempo
de tolerância do paciente com o cuff/balonete desinsuflado.
ETAPA 2: AVALIAÇÃO

1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas do cuff/balonete desinsuflado, sem sinais
de desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;
2. Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição, reflexos orais, sensibilidade
laríngea);
3. Observar tolerância do paciente, padrão respiratório e sinais vitais (FC, FR, Oximetria);
4. Estimular verbalmente a tosse do paciente;
5. Comunicar a equipe médica a viabilidade da troca da cânula plástica para metálica;
6. Solicitar prescrição médica da troca da cânula.
ETAPA 3: TROCA DA CÂNULA PLÁSTICA PARA CÂNULA METÁLICA
1. Conferir prescrição médica de troca da cânula;
2. Avisar à equipe médica e equipe de enfermagem responsáveis pelo paciente do
procedimento
3. Lavar as mãos;
4. Utilizar EPI s;
5. Calçar luvas de procedimento;
6. Explicar o procedimento ao paciente;
7. Verificar sinais vitais (FC, FR e Oximetria);
8. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de cabeça;
9. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;
10. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);
11. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme POP
Fisioterapia UTI 012);
12. Lubrificar cânula de traqueostomia metálica com xilocaína gel;
13. Soltar fixação da cânula de traqueostomia;
14. Esvaziar o cuff/balonete da via aérea artificial;
15. Introduzir sonda n º 10, 12, 14 como guia;
16. Retirar cânula plástica, mantendo sonda guia no estoma do paciente;
17. Introduzir cânula metálica através da sonda guia até o estoma do paciente;
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Retirar sonda guia e desprezá-la;
Realizar ausculta pulmonar;
Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria);
Observar padrão respiratório;
Deixar o paciente em posição confortável;
Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos;
Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e possíveis
intercorrências.
ETAPA 4: AVALIAÇÃO DA DECANULAÇÃO

1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas com a cânula metálica, sem sinais de
desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;
2. Solicitar avaliação fonoaudiológica (capacidade de deglutição, reflexos orais,
sensibilidade laríngea);
3. Ocluir cânula metálica com êmbolo de seringa;
4. Observar tolerância do paciente, padrão respiratório e sinais vitais (FC, FR, Oximetria);
5. Estimular verbalmente a tosse do paciente, certificar-se de que o paciente é capaz de carrear
secreção até a cavidade oral;
6. Comunicar a equipe médica a viabilidade da decanulação;
7. Solicitar prescrição médica da decanulação.
ETAPA 5: DECANULAÇÃO
1. Certificar-se da permanência mínima de 24 horas com a cânula metálica ocluída, sem
sinais de desconforto e/ou esforço respiratório moderado/intenso;
2. Avisar à equipe médica e equipe de enfermagem responsáveis pelo paciente do
procedimento;
3. Lavar as mãos; 4. Utilizar EPI s;
5. Calçar luvas de procedimento;
6. Explicar o procedimento ao paciente;
7. Verificar sinais vitais (FC, FR e Oximetria);
8. Posicionar o paciente: cabeceira elevada 30º, cabeça na linha média sem apoio de
cabeça; 9. Suspender dieta por sonda nasoenteral no mínimo trinta minutos antes;
10. Confeccionar curativo oclusivo com gaze estéril e micropore;
11. Aspirar a cânula de traqueostomia (conforme POP Fisioterapia UTI 012);
12. Realizar (se necessário) aspiração nasofaringe e oral, desprezar a sonda (conforme
POP Fisioterapia UTI 012);
13. Soltar fixação da cânula de traqueostomia;
14. Retirar cânula metálica;
15. Realizar curativo oclusivo sobre o estoma;
16. Realizar ausculta pulmonar;
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17. Monitorar sinais vitais do paciente (FC, FR, Oximetria);
18. Observar padrão respiratório;
19. Deixar o paciente em posição confortável;
20. Encaminhar cânula metálica a Central de Materiais (CME)
21. Desprezar o material em local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos;
22. Registrar na evolução fisioterapêutica o horário da realização do procedimento e
possíveis intercorrências.
MATERIAIS:
EPI´s (Óculos de proteção, Máscara de procedimento, Luva de procedimento);
Sonda de aspiração n º 10, 12, 14;
Sonda de aspiração n º 10, 12, 14 como guia;
Gase estéril;
Luva estéril ou luva plástica de aspiração;
Seringa de 20ml;
Xilocaína Gel;
Cânula de Traqueostomia metálica n º 2, 4, 6;
Cânula de Traqueostomia plástica n º 7, 8, 9, 10;
Rede de vácuo, vacuômetro;
Frasco coletor;
Extensão de látex ou silicone;
Água destilada.
Êmbolo de seringa
6.3.5.1.2.2.4.11 Aspiração Endotraqueal – Sistema Aberto
DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo
orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de uma sonda conectada a
um gerador de pressão negativa.
OBJETIVO: Remover secreções traqueais.
INDICAÇÕES: Presença de ruídos pulmonares durante a ausculta pulmonar; aumento das
pressões de pico inspiratórias durante a VM em volume controlado; redução do volume corrente
durante a VM controlado à pressão; secreções visíveis na via aérea artificial; alterações na
monitorização dos gráficos de pressão e fluxo; presença de esforço respiratório e/ou assincronia
durante a ventilação assistida; deteriorização dos valores da gasometria arterial; alterações
radiológicas compatíveis com acúmulo de secreções; coleta de secreções.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
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2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do
paciente;
3. Utilizar EPI´s;
4. Calçar as luvas de procedimento;
5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 76. Explicar o procedimento ao
paciente e ao acompanhante;
6. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;
7. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do aspirador
(mantendo-a dentro do invólucro);
8. Setar no ventilador mecânico a FIO2 a 100 % ou modo aspiração (se disponível) com o
objetivo de elevar o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento;
9. Desligar o alarme do ventilador mecânico, temporariamente;
10. Calçar as luvas limpas ou estéreis na mão dominante por cima da luva de procedimento;
82. Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;
11. Desconectar a traquéia do respirador com a mão não dominante ou solicitar a outra
pessoa para desconectar (deixar a extremidade distal suspensa – sem contato com o
paciente ou roupas de cama do mesmo);
12. Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração;
13. Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento;
14. Introduzir a sonda de aspiração no tubo orotraqueal ou nasotraqueal ou traqueostomia,
quando perceber uma resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de
aspiração, realizar movimentos lentos de vai e vem e retirar lentamente a sonda. Não
ultrapassar 10 segundos devido ao risco de hipoxemia;
15. Conectar a traquéia do ventilador novamente;
16. Repetir o procedimento, quantas vezes for necessário;
17. Aspirar as vias aéreas superiores, primeiro introduzir a sonda pinçada na cavidade nasal,
liberar o vácuo e aspirar; na sequência introduzir a sonda pinçada na cavidade oral, liberar
o vácuo e aspirar;
18. Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro da
luva;
19. Desprezá-las no lixo;
20. Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril;
21. Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;
22. Realizar a ausculta pulmonar;
23. Organizar o leito do paciente;
24. Retirar as luvas;
25. Lavar as mãos;
26. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.
OBSERVAÇÕES:
1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e
após o procedimento;
2. Certificar que a FiO2 no VM retornou ao valor anterior;
3. Não recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelo tubo ou traqueostomia
e ambuzar o paciente, pelo possível deslocamento de bactérias presentes no biofilme da
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VA artificial para trato respiratório inferior. Se necessário, recomenda-se a instilação de 2
ml de solução seguida de aspiração com o objetivo de facilitar a introdução da sonda,
estimular a tosse e ajudar na remoção de secreções espessas ou rolhas”;
4. Não limpar a sonda entre as aspirações com líquidos colocados em recipiente não estéril
(copinhos ou frascos) caso a sonda suja trocá-la;
5. O tamanho da sonda de aspiração deve ser a de menor diâmetro possível para uma sucção
adequada, recomenda-se utilizar a seguinte formula para escolher o tamanho ideal: N° da
sonda=(n° do TOT/TQT 2)x2;
6. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo em 80-120 mmHg;
7. Não é obrigatória a técnica asséptica, apesar de recomendada;
8. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico
(podendo ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada);
9. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex;
10.Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais
de acúmulo de secreções;
11.Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo antes
do procedimento;
12.Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o
intermediário apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com
água ou solução fisiológica;
13.É recomendada a aspiração de pacientes que acumulam secreções em vias aéreas
superiores antes de procedimentos como banho, baixar a cabeceira para realizar
procedimentos;
14.No caso de aspirar pacientes com TQT sem suporte ventilatório, repetir o procedimento
com exceção das etapas 9, 10, 13 e 17. Nesta situação, afastar o dispositivo de
oxigenoterapia, se presente antes de aspirar.
SIGLAS UTILIZADAS:
EPI´S – (equipamentos de proteção individual);
FiO2 – (fração inspirada de oxigênio);
mmHg- (milímetros de mercúrio);
N° - (número);
O2 – (oxigênio);
SpO2 – (saturação periférica de oxigênio);
TOT –(tubo orotraqueal);
TQT – (traqueostomia);
VM – (ventilador mecânico).
PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
MATERIAIS: 1. Sistema de vácuo; 2. Aspirador de secreções; 3. Intermediário de aspiração
(látex); 4. Sondas de aspiração n° 12, 14 e 16; 5. Água destilada ou solução fisiológica; 6. Gaze;
7. Luvas de procedimento; 8. Luvas limpas ou estéreis.
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6.3.5.1.2.2.4.12 Aspiração Endotraqueal Sistema Fechado
DEFINIÇÃO: Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais (tubo
orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização de sistema de aspiração
fechado conectado a um gerador de pressão negativa.
OBJETIVO: Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que não
devem ser desconectados do VM, sendo assim: quando o PEEP estiver acima de 10 e/ou FiO2
maior ou igual a 60%; paciente com precaução por aerosóis (tuberculose, varicela, sarampo,
H1N1; pacientes soropositivos para HIV e hepatite por vírus C; pacientes com sangramento
pulmonar ativo e excesso de secreções nas vias aéreas.
INDICAÇÕES: Presença de ruídos pulmonares durante a ausculta pulmonar; aumento das
pressões de pico inspiratórias durante a VM em volume controlado; redução do volume corrente
durante a VM controlado à pressão; secreções visíveis na via aérea artificial; alterações na
monitorização dos gráficos de pressão e fluxo; presença de esforço respiratório e/ou assincronia
durante a ventilação assistida; deteriorização dos valores da gasometria arterial; alterações
radiológicas compatíveis com acúmulo de secreções; coleta de secreções.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
MATERIAIS: 9. Sistema de vácuo; 10. Aspirador de secreções; 11. Intermediário de
aspiração (látex); 12. Sistema de aspiração fechado n° 14 ou 16; 13. Seringa de 20 ml; 14. Água
destilada ou solução fisiológica; 15. Gaze; 16. Luvas de procedimento;
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do
paciente;
3. Utilizar EPI´s;
4. Calçar as luvas de procedimento;
5. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;
6. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
7. Aspirar água estéril ou soro fisiológico em uma seringa de 20 ml;
8. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;
9. Setar no ventilador mecânico a FIO2 a 100 % ou modo aspiração (se disponível) com o
objetivo de elevar o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento;
10. Desligar o alarme do ventilador mecânico, temporariamente;
11. Conectar a ponta do sistema de aspiração fechado ao látex de aspiração;
12. Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado para abrir o sistema de vácuo;
13. Introduzir a sonda do sistema de aspiração no tubo orotraqueal ou nasotraqueal ou
traqueostomia, quando perceber uma resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar
o vácuo de aspiração apertando o clampe do sistema, realizar movimentos lentos de vai e
vem e retirar lentamente a sonda. Não ultrapassar 10 segundos devido ao risco de
hipoxemia;
14. Adaptar a seringa de 20 ml (com água ou solução fisiológica) no local recomendado;
15. Lavar a sonda do sistema injetando a água destilada ou solução fisiológica e sugando ao
mesmo tempo, entre as aspirações e ao final do procedimento;
16. Realizar o procedimento, quantas vezes for necessário;
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17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu invólucro estéril;
Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado;
Desconectar o vácuo do sistema de aspiração fechado;
Colocar a tampa protetora do sistema de aspiração fechado;
Conectar o intermediário de aspiração à uma sonda de aspiração n° 8 , 10 ou 12 e aspirar as
vias aéreas superiores, primeiro introduzir a sonda pinçada na cavidade nasal, liberar o
vácuo e aspirar; na sequência introduzir a sonda pinçada na cavidade oral, liberar o vácuo e
aspirar;
Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril;
Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;
Realizar a ausculta pulmonar;
Organizar o leito do paciente;
Retirar as luvas e jogá-las no lixo
Lavar as mãos
Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.
OBSERVAÇÕES:

1. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e após
o procedimento;
2. Certificar que a FiO2 no VM retornou ao valor anterior;
3. Não recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelo tubo ou traqueostomia do
paciente, pelo possível deslocamento de bactérias presentes no biofilme da VA artificial para
trato respiratório inferior. Se necessário, recomenda-se a instilação de 2 ml de solução
adaptando uma seringa de 20 ml no local determinado para este procedimento, em seguida
aspira-se.
4. O tamanho da sonda do sistema de aspiração deve ser a de menor diâmetro possível para
uma sucção adequada, recomenda-se utilizar a seguinte formula para escolher o tamanho
ideal: N° da sonda=(n° do TOT/TQT -2)x2; 29. Recomenda-se o ajuste da pressão de vácuo
em 80-120 mmHg; 30. Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida
com plástico (podendo ser a embalagem da sonda de aspiração utilizada);
5. Não manter nova sonda de aspiração conectada ao látex;
6. Realizar o procedimento após a fisioterapia respiratória e/ou sempre que houver sinais de
acúmulo de secreções;
7. Quando o frasco de aspiração estiver com dois terços de sua capacidade esvaziá-lo antes do
procedimento;
8. Intermediários devem ser trocados somente na saída do paciente ou quando o intermediário
apresentar secreções que não saem com facilidade durante a limpeza com água ou solução
fisiológica;
9. É recomendada a aspiração de pacientes que acumulam secreções em vias aéreas superiores
antes de procedimentos como banho, baixar a cabeceira para realizar procedimentos;
10.Não há tempo estabelecido para a troca do sistema fechado, substituir por mau
funcionamento.
SIGLAS UTILIZADAS:
EPI´S – (equipamentos de proteção individual);
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Filtro HME – (filtro trocador de calor e umidade);
FiO2 – (fração inspirada de oxigênio);
O2 – (oxigênio);
mmHg- (milímetros de mercúrio);
N° - (número);
SpO2 – (saturação periférica de oxigênio);
TOT – (tubo orotraqueal);
TQT – (traqueostomia);
VM – (ventilador mecânico).
PERIODOCIDADE: Sempre que houver sinais de acúmulo de secreções.
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
Descrição do Sistema de Aspiração Fechado:
1. Conector para o TOT, TNT ou TQT;
2. Conector para o filtro HME, traqueias do VM e VM,
sucessivamente;
3. Sonda de aspiração estéril;
4. Invólucro plástico da sonda;
5. Trava de segurança do vácuo;
1.Adaptador para o intermediário de aspiração;
7. Adaptador para a seringa;
8. Adaptador para aerossol terapia.
6.3.5.1.2.2.4.13 Coleta de Escarro
DEFINIÇÃO: Técnica para coleta de escarro para fim de análise laboratorial.
OBJETIVO: Coletar escarro.
INDICAÇÕES: Para estudo de análise laboratorial.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3.Calçar as luvas de procedimento;
2. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;
3. Explicar o procedimento ao paciente;
4. Solicitar ao paciente uma tosse eficaz e expectorar a secreção traqueal dentro do frasco
coletor;
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5. Fechar o frasco coletor identificar com nome, leito, data e material coletado.
OBSERVAÇÕES: Conforme rotina da unidade enviar imediatamente para o laboratório.
PERIODOCIDADE: Sempre que houver necessidade de coleta de escarro.
MATERIAIS: Coletor de escarro; Luvas de procedimento.
6.3.5.1.2.2.4.14 Coleta de Secreção Traqueal
DEFINIÇÃO: Técnica para coleta de secreção traqueal para fim de análise laboratorial.
OBJETIVO: Coletar secreções traqueais.
INDICAÇÕES: Para estudo de análise laboratorial.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
MATERIAIS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema de vácuo;
Aspirador de secreções;
Intermediário de aspiração (látex);
Sondas de aspiração n° 12, 14 e 16 ou sistema de aspiração fechado n° 14 e 16; 23. Coletor
de secreção;
Água destilada ou solução fisiológica;
Gaze;
Luvas de procedimento;
Luvas limpas ou estéreis
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

Realizar todas as etapas descritas nos POPs Fisioterapia UTI 012 e 013, para
procedimentos de aspiração traqueal aberta e fechada;
Porém, adaptar o coletor de secreção na sonda de aspiração ou no sistema de aspiração
fechado e proceder o procedimento de aspiração;
Desconectar o coletor, identificar com nome, leito, data, local e tipo de material.
OBSERVAÇÕES: Seguir todos os cuidados e recomendações descritas nos POPs
Fisioterapia UTI 012 e 013, para procedimentos de aspiração traqueal aberta e fechada;
Conforme rotina da unidade, no caso de coleta de secreção traqueal enviar
imediatamente para o laboratório, no caso de coleta de vigilância guardar na geladeira do
expurgo.
PERIODOCIDADE: Sempre que houver necessidade de coleta de secreção traqueal.
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
6.3.5.1.2.2.4.15 Oxigenioterapia
DEFINIÇÃO: Consiste no fornecimento de uma fração inspirada de oxigênio (FiO2) ao
paciente.
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OBJETIVO: Manutenção de adequada oxigenação tecidual, correção da hipoxemia aguda,
redução dos sintomas relacionados a hipoxemia crônica e redução da sobrecarga de trabalho
imposta ao sistema cardiovascular por consequência da hipoxemia.
INDICAÇÕES: PaO2<60mmHg e/ou SaO2<90%, PaO2<PaO2 ideal, trauma grave, infarto
agudo do miocárdio (IAM) e recuperação pós-anestésica.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
RECURSOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fonte de O2
Fluxomêtro Para cateter ou cânula de O2:
Frasco de umidificação preenchido com água destilada;
Intermediário de O2
Cânula tipo óculos ou cânula intranasal (nº 6 ou 8). Para macronebulização:
Frasco de umidificação preenchido com soro fisiológico;
Traquéia
Máscara de traqueostomia ou facial.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Lavar as mãos;
Colocar as luvas de procedimento;
Explicar ao paciente o procedimento;
Posicionar o paciente com cabeceira elevada 30º - 45º;
Escolher o dispositivo de oxigenoterapia a ser utilizado: cateter de O2, cânula nasal ou
macronebulização;
Adicionar água estéril no frasco de umidificação para cânula ou cateter e adicionar soro
fisiológico no frasco de umidificação para macronebulização;
Adaptar o fluxometro à rede de O2, em seguida adaptar o frasco de umidificação ao
intermediário de O2 ou à traquéia e então ao dispositivo escolhido;
No caso de cateter intranasal de O2 – mediar o cateter da ponta do nariz até o osso
zigomático, em seguida introduzi-lo em uma das narinas do paciente e fixar com
esparadrapo ou micropore;
Para cânula de O2 – colocar as saídas na ponta de cada narina e fixar atrás das orelhas.
Para macronebulização – colocar a mascara encaixada no queixo do paciente e fixar o
elástico atrás da cabeça;
Ofertar o fluxo de O2 adequado para que a SpO2 atinja níveis acima de 90%;
OBSERVAÇÕES:

1. Para calcular a FiO2 ofertada usar a seguinte fórmula: %O2=20+4n (onde n, fluxo de O2
ofertado)
2. Para calcular a FiO2 ideal usar a seguinte fórmula: PaO2 ideal x FiO2 conhecida (a qual
a gasometria foi coletada)/ PaO2 conhecida (obtida na gasometria arterial)
3. Escolher o dispositivo baseado na sua capacidade de ofertar O2, basear-se na tabela
abaixo:
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Fluxo de O2

Dispositivo

FiO2

Cateter nasal

2245%

Baixo Fluxo
Cânula nasal

2440%

Alto Fluxo

Macronebulização

2850%

Venturi

2850%

Fonte: REIS, L.F.F. PROFISIO, 2014.
4. Monitorizar os sinais vitais constantemente;
5. Verificar se os reservatórios estão sempre preenchidos dentro das demarcações
indicadas;
6. Não reaproveitar o líquido dos reservatórios.
SIGLAS UTILIZADAS:
O2 – (oxigênio);
SpO2 – (saturação periférica de oxigênio);
FiO2 – (fração inspirada de oxigênio);
l/mim – (litros por minuto);
PaO2 – (pressão parcial de oxigênio).
PERIODOCIDADE: Sempre que necessário, após avaliação das condições clinicas e
gasométricas.
6.3.5.1.2.2.4.16 Ventilação Não Invasiva
DEFINIÇÃO: Técnica de administração de suporte ventilatório através de pressão positiva
utilizando como interface máscaras orofaciais, nasofaciais ou faciais totais.
OBJETIVO: Corrigir hipóxia; corrigir hipercania; manter volumes pulmonares; evitar ou
prevenir atelectasias; reduzir o trabalho respiratório; prevenir fadiga muscular e diminuir a
sensação de dispneia.
ABRANGÊNCIA: Enfermarias clínicas e cirúrgicas, emergência e UTI adulto.
RECURSOS:
1.
2.
3.
4.

Aparelho de ventilação não invasiva
Cabo de energia
Fonte de energia
Traqueia
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Válvula exalatória com ou sem orifício
Mascara nasofacial, orofacial ou facial total
Cabresto
Reservatório de oxigênio
Intermediário de oxigênio
Fonte de oxigênio
Filtro trocador de calor e umidade (HME).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavar as mãos;
Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais citados acima;
Utilizar EPI´s;
Calçar as luvas de procedimento;
Posicionar o paciente no leito em DD e cabeceira eleva à 45 graus;
Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;
Ligar o equipamento de VNI a energia elétrica;
Instalar o umidificador na rede de O2 com fluxometro, colocar água destilada e adaptar o
intermediário de O2;
Adaptar o intermediário do O2 à máscara nasal ou orofacial ou total face ou na válvula
exalatória ou diretamente no equipamento conforme disponibilidade de adaptação;
Conectar a mascara a ser utilizada na válvula exalatória (se necessário), esta na traqueia e
esta no equipamento de VNI;
Colocar um filtro HME na saída do equipamento de VNI;
Posicionar o cabresto atrás da cabeça do cliente de forma simétrica e confortável;
Ligar o equipamento de VNI e ajustar os parâmetros ventilários de acordo com a
gasometria, padrão ventilatório, sinais vitais e SpO2;
Ligar o O2 a ajustar de acordo com a SpO2;
Explicar novamente ao cliente e colocar a máscara na sua face calmamente, fixar com o
cabresto;
Reajustar os parâmetros, se necessário;
Realizar ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais constantemente;
Após estabilidade clínica e gasométrica do cliente iniciar o processo de desmame da VNI
até a respiração espontânea através de oxigenoterapia.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

OBSERVAÇÕES:
Neste equipamento o valor da IPAP é igual à Pressão de Pico atingida nas vias aéreas. Para
saber o valor da IPAP real, é necessário subtrair o valor da EPAP (IPAP real= IPAP-EPAP);
Para conhecer a FiO2 ofertada, recomenda-se a fórmula %O2 = 20+4n, onde n é a
quantidade de O2 ofertado em l/mim;
O Serviço de Fisioterapia, atualmente, possui 3 marcas diferentes de equipamentos:
BIPAP S, BIPAP Plus e BIPAP Syncrony, todos da empresa Phillips-Respironics
Cada um deles com suas particularidades de funcionamento, instalação, parâmetros
ajustáveis e monitorização (descritos abaixo).
SIGLAS UTILIZADAS:
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BIPAP – (Pressão positiva com dois níveis de pressão);
DD – (Decúbito dorsal);
EPAP – (Pressão positiva expiratória);
EPI s – (Equipamentos de proteção individual);
FiO2 – (Fração inspirada de oxigênio);
HME – (Filtro trocador de calor e umidade);
IPAP – (Pressão positiva inspiratória);
l/mim – (litros por minuto);
O2 – (Oxigênio);
SpO2 – (Saturação periférica de oxigênio);
VNI – (Ventilação Mecânica Não Invasiva).
PERIODOCIDADE: Sempre que necessário, após avaliação das condições clinicas,
gasométricas e exame de imagem.
OBSERVAÇÕES: Necessita de equipe treinada.
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
1) BIPAP Syncrony
1- Botão Liga/desliga
2- Mudar a tela para frente (4 telas) e aumentar parâmetros.
3- Mudar a tela para trás (4 telas) e diminuir parâmetros;
4- Botão de confirmação dos modos e parâmetros ajustados;
5- Botão automático de rampa;
6- Sinalizador de ligado a rede elétrica e sinalizador de bateria (quando presente);
7- Sinalizador de alarme (luz pisca juntamente com alarme sonoro).
8- Saída inspiratória, onde deve-se colocar o filtro HME, posteriormente a traquéia,
válvula exalatória e máscara.
O equipamento possui 04 telas:
1º tela/4 – Visualiza-se a modalidade, valores de IPAP, EPAP e RR (freqüência respiratória)
2º tela/4 – Visualiza-se os valores de VC (volume corrente), VM (volume minuto) e Perda (fuga)
3º tela/4 – Ajusta-se o tempo de elevação (1-6 seg).
4º tela/4 – Nesta tela ajusta-se os parâmetros ventilatórios, alarmes e modo desejados.
Os parâmetros ventilatórios ajustáveis, de acordo com o modo escolhido são: IPAP (0-30
cmH2O), EPAP (0-30 cmH2O), RR (0-30 rpm), VC (400-1500 ml), tempo de elevação (1-6s), rampa
ventilatória (desligado-3 cmH2O), controle de volume (desligado ou AVAPS – utiliza-se esta
função nas modalidades S, S/T, PC e T, selecionando (conforme necessidade) e garantindo o
volume corrente (VT) a cada ventilação, por meio da variação de pressão entre dois níveis de
pressões inspiratórias selecionadas, a IPAP superior e a IPAP inferior (diferença recomendada: 4
cmH20).
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Os alarmes ajustáveis são: Desligado do paciente (desligado até 60s), apnéia (desligado
até 40s), ventilação mínima (desligado até 99 l´min).
As opções de modalidade são: Modo CPAP: permite que o paciente ventile
espontaneamente, porém fornece uma pressurização contínua tanto na inspiração quanto na
expiração. Modo S”: é um modo espontâneo de ventilação, onde são fornecidos dois níveis de
pressão, uma pressão inspiratória (IPAP) e uma pressão expiratória (EPAP). Modo S/T: é um
modo espontâneo e controlado de ventilação, quando o paciente tem drive respiratório ventila
em modo S, porém, quando ocorre a redução da frequência respiratória abaixo da ajustada ou
ocorre uma apneia, o ventilador fornece respaldo de ciclos mandatórios
Controlados pré ajustados. Modo PC: é um modo controlado de ventilação que fornece
ciclos mandatórios controlados pré ajustados.
Porém, se o paciente apresentar drive respiratório durante o intervalo dos ciclos,
receberá um ciclo controlado limitado pela pressão e tempo determinados. Modo T: é um modo
controlado de ventilação que fornece ciclos mandatórios controlados pré ajustados.
Mesmo que o cliente apresente drive respiratório , este não tem efeito algum sobre a
frequência respiratória do ventilador ou sobre os níveis de pressão.
2) BIPAP S
1. Botão liga/desliga; 2. Saída de fluxo, conectar o filtro HME e em seguida a traquéia, a
válvula exalatória e a máscara; 3. Escolha a modalidade: IPAP/ EPAP ou BIPAP; 4. Ajuste do IPAP:
0-20 cmH2O; 5. Ajuste do EPAP: 0-20 cmH2O.
3) BIPAP Plus
1. Botão 1 - liga desliga; ao ligar o equipamento aparecerá a informação do tempo total
de uso do mesmo em horas. 2. Para ajustar os parâmetros ventilatórios, necessita-se apertar os
botões 2 e 3 simultaneamente e conectar o cabo de energia (botão 4) na parte posterior do
equipamento mantendo-os pressionados até os valores começarem a piscar na tela; 3. Ajustase os valores de IPAP (0-20 cmH2O), com o botão 5 aumenta-se os valores e com o botão 6
diminui-se os valores; 4. Aperta-se o botão 2 para aparecer o parâmetro EPAP (0-20 cmH2O) e
então com o botão 5 aumenta-se os valores e com o botão 6 diminui-se os valores; 5. Aperte
duas vezes o botão 1 para iniciar a ventilação do paciente; 6. Saída do fluxo inspiratório (botão
7), onde deve-se conectar o filtro HME, a traquéia, a válvula exalatória e a mascara a ser
utilizada. Observação: Sempre que deseja-se alterar os parâmetros ventilatórios deve-se repetir
o procedimento nº 2.
6.3.5.1.2.2.4.17 Hiperinsuflação Manual com Ambú
DEFINIÇÃO: Manobra realizada de forma manual, por meio de uma bolsa de ressucitação,
tipo AMBU, acoplada ao paciente por meio do tubo endotraqueal ou traqueostomia. Consiste
de inspirações lentas e profundas consecutivas, ofertando um volume pelo menos 50% maior
do que o ajustado no ventilador mecânico, seguidas de pausa inspiratória em torno de 2
segundos e rápida liberação da compressão do ambu, associado ou não à compressão torácica,
promovendo aumento do fluxo expiratório. Um volume de oxigênio puro é liberado a cada
compressão da bolsa.
OBJETIVO: Promover o deslocamento de secreções brônquicas por meio do aumento do
volume inspiratório, o qual origina um maior fluxo expiratório; Favorecer o deslocamento de
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secreção brônquica para vias aéreas centrais, melhorando a ventilação pulmonar e oxigenação;
prevenir o colapso pulmonar; reexpandir segmentos pulmonares atelectasiados.
INDICAÇÕES: Desobstrução e reexpansão pulmonar em pacientes com via aérea artificial,
com atelectasia, plugs” de secreção brônquica e excesso de secreção brônquica.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Utilizar EPI´s;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Explicar o procedimento ao paciente;
5. Posicionar o paciente na posição de sedestação
6. Realizar a ausculta pulmonar e monitorizar os sinais vitais;
7. Testar a bolsa de ressuscitação (ambú);
8. Testar a rede de oxigênio;
9. Preencher frasco de umidificador com água destilada;
10. Adaptar o fluxômetro e umidificador (água destilada) à rede de O2,
11. Conectar o reservatório de O2 à bolsa de ressuscitação (ambú);
12. Adaptar o oxigênio (umidificador) ao ambú, por meio do intermediário de O2;
13. Ligar o fluxômetro;
14. Desconectar o paciente do ventilador mecânico e conectar o ambú à TQT ou TOT;
15. Realizar insuflações lentas por meio de compressões com uma ou dias mãos na bolsa
de ressuscitação (ambú), seguida de pausa inspiratória;
16. Realizar rápida liberação do fluxo expiratório, por meio da descompressão da bolsa de
ressuscitação (ambú), associada ou não à vibração torácica.
17. Repetir as insuflações e liberação do fluxo, quantas vezes for necessário;
18. Realizar aspiração (conforme POP Fisioterapia UTI 011) da TQT ou TOT, caso
necessário;
19. Conectar o paciente à ventilação mecânica. 20. Realizar a ausculta pulmonar final e
monitorizar os sinais vitais finais.
OBSERVAÇÕES: Repetir a manobra conforme a necessidade do paciente. Observar sinais
vitais durante a manobra, atentar para instabilidade hemodinâmica, barotrauma e hipoxemia.
SIGLAS:
TOT: (tubo orotraqueal);
TQT: (traqueostomia);
EPI´s: (equipamentos de proteção individual);
O2: (oxigênio).
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PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.
MATERIAIS: Bolsa de ressuscitação (Ambú); 7; Reservatório de oxigênio; Fonte de
oxigênio; Fluxômetro; Umidificador de O2; Água destilada; Intermediário de O2; Luva de
procedimento;
6.3.5.1.2.2.4.18 CORREÇÃO DE GASOMETRIA
DEFINIÇÃO:. A gasometria arterial mede o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônico no
sangue de uma artéria. Esse exame é utilizado para verificar se os seus pulmões são capazes de
mover o oxigênio dos alvéolos para o sangue e remover o dióxido de carbono do sangue.
•

•

•

•
•

Pressão parcial de oxigênio (PaO2): mede a pressão de oxigênio dissolvido no sangue e
como o oxigénio é capaz de se mover a partir do espaço aéreo dos pulmões para o
sangue
Pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2): mede a quantidade de dióxido de
carbono que é dissolvido no sangue, e como o dióxido de carbono é capaz de se mover
para fora do corpo
pH: mede íons de hidrogênio (H +) no sangue. O pH do sangue fica geralmente entre
7,35 e 7,45. Um pH inferior a 7,0 é chamado ácido e um pH maior do que 7,0 é chamada
básico (alcalino). Sendo assim, o sangue deve ter um pH ligeiramente básico
Bicarbonato (HCO3): bicarbonato é um produto químico que impede o pH do sangue de
se tornar muito ácido ou básico
Valores de conteúdo de oxigênio (O2CT) e saturação de oxigênio (O2Sat): o primeiro
mede a quantidade de oxigênio no sangue daquela amostra, já o segundo mede quantas
hemoglobinas (células dos glóbulos vermelhos) estão transportando oxigênio (O2).

INDICAÇÕES: A gasometria arterial permite a medida direta do pH, da oxigenação, dos
níveis de CO2, da saturação de O2 e do excesso ou déficit de bases, de forma a avaliar a natureza
e a evolução de distúrbios metabólicos e respiratórios. Especialmente útil no acompanhamento
da oxigenação, estado ácido-básico e ventilação alveolar de pacientes críticos.
Verificar se o tratamento para uma determinada doença pulmonar está funcionando;
Descobrir se você precisa de oxigênio extra ou ajuda com a respiração (ventilação mecânica);
Verificar se você está recebendo a quantidade certa de oxigênio enquanto estiver recebendo
oxigênio suplementar; Medir o pH no sangue de pessoas que têm insuficiência cardíaca,
insuficiência renal, diabetes não controlada, distúrbios do sono e infecções graves, ou depois de
uma overdose de drogas.
ABRANGÊNCIA: UTI adulto e Pediátrica
PROCEDIMENTO:
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Materiais Necessários
1) Seringa heparinizada;
2) Scalp ou agulha;
3) Swab de álcool para antissepsia;
4) Gaze estéril para compressão;
5) Fita microporosa para curativo.
PERIODICIDADE: Sempre que necessário, após avaliação.
6.3.5.1.2.3 Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).

Procedimento Operacional Padrão Psicologia
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6.3.5.1.3.1 Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
PSICÓLOGO
Atividades que competem ao psicólogo:
1. Acompanhar casos junto com outros proﬁssionais da equipe de saúde:
a. Consultas compartilhadas com equipe multiproﬁssional para acompanhamentos de
casos inseridos em linhas de cuidado ofertadas pela unidade;
b. Grupos temáticos especializados;
c. Intervir clinicamente em casos de baixa adesão terapêutica e/ou problemas crônicos.
2. Realizar psicoterapia breve em casos de maior complexidade e/ou diante das
necessidades especíﬁcas de cada paciente.
3. Manter canal de comunicação direto com equipes NASF/CAPS e de demais psicólogos
da rede de atenção, compartilhando casos clínicos, contrarreferenciando informações para
continuidade de tratamentos e discussão de casos.
Procedimento Operacional Padrão Nutrição e dietetica
O serviço de nutrição e dietética deverá atuar em conjunto com coleta seletiva (PGRSS)
no S.N.D e no refeitório, e também promovendo a educação nutricional e incentivando os
colaboradores DA Unidade de Saúde a introduzir hábitos alimentares saudáveis visando
qualidade sem desperdício. Deverá ser garantida a coleta seletiva com a separação do lixo
orgânico, plástico, papel e alumínio obedecendo a padrão de segregação conforme orientação
do Serviço Higiene e Limpeza.
6.3.5.1.4.1 Manual De Normas E Rotinas Para Nutrição E Dietética

Logo
da
Assistencial de Saúde

Unidade

Manual de Normas e
Rotinas Nutrição e Dietética

POP 01
Emissão

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Revisão:

Normas para o funcionamento da área de Nutrição e Dietética
Data:
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Horário de funcionamento da área/serviço
O serviço funciona das 07h às 19h se segunda a sexta-feira
Usuários da área/serviço
Pacientes, médicos, funcionários e acompanhantes .

Normas
1Os funcionários deverão se apresentar no horário determinado pela instituição;
devidamente higienizados (tomar banho antes de iniciar as Atividades) e uniformizados para
o serviço: farda, touca e sapato fechado
2É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar as Atividades, coçar o
nariz, limpar as bancadas e equipamentos e após o uso do banheiro.
É obrigatório o uso de luvas, toucas e máscaras descartáveis durante o preparo dos
alimentos, tais como: saladas, lanches, manipulação de todos os alimentos e na distribuição
das refeições. É vedado aos funcionários de sexo masculino o uso de barba elou bigode, assim
como unhas limpas e cabelos cortados.
Os funcionários do sexo feminino deverão manter unhas limpas, aparadas e sem uso de
esmaltes, cabelos presos e em hipótese alguma usar adornos, tais como: anéis, pulseiras,
brincos elou qualquer outro tipo de adorno.
É proibido fumar nas dependências do setor de Nutrição e Dietética. Não falar, tossir,
gritar, cantar ou espirrar sobre os alimentos.
higienização do uniforme é responsabilidade do funcionário, devendo trocar o mesmo
sempre que necessário.
É obrigatório o uso de luvas durante a produção e manuseio dos alimentos.
É proibida a entrada de funcionários elou quaisquer outras pessoas, portando pacotes
elou sacolas.
Na ausência do funcionário para a jornada de trabalho, se for caso de doença,
comunicar a chefia imediata e apresentar atestado médico no retorno às Atividades.
Toda troca de escala deverá ser comunicada a chefia imediata.com antecedência. O
nutricionista deverá visitar o paciente em seu leito logo após a admissão deste.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 951

Proposta Policlínica Regional - Posse

As visitas subsequentes ao paciente deverão Ser programadas de acordo com o quadro
clínico deste.
Toda dieta de paciente só poderá ser liberada após verificação no prontuário das
condições do mesmo.
É proibida a entrada de qualquer tipo de alimento para o paciente, salvo casos em que
o médico, a enfermagem e a nutricionista estejam previamente de acordo.
A refeição para paciente em observação no setor de emergência só será liberada após
6h de permanência do mesmo no setor, salvo nos casos de crianças, idosos, menores,
diabéticos e outros, após avaliação da nutricionista.
O paciente será servido de seis refeições ao longo do dia: desjejum, colação, almoço,
lanche, antar e ceia.
Somente terá direito às refeições (desjejum, almoço e jantar) o acompanhante que
esteja acompanhando menores de 18 anos elou. idosos acima de 60 anos,
Todos os funcionários do serviço de Nutrição e Dietética deverão manter sempre uma
atitude cordial e urbana para com os pacientes elou seus acompanhantes.
Dirigindo-se ao paciente o nutricionista elou copeiro deverá sempre tratá-lo pelo nome,
estimular a aceitação da dieta oferecida e colocar-se à disposição do mesmo.
As solicitações de troca de dietas e de componentes da mesma, somente serão
atendidas Se o paciente não estiver de dieta e-social.
O copeiro deverá sempre informai à nutricionista intercorrências relacionadas à. dieta
do paciente (vômitos, diarreia, falta de apetite, rejeição a algum alimento; etc.).
Em hipótese alguma o copeiro deverá Ser indelicado Ou entrar discussão com o
paciente e ou acompanhantes. Quaisquer problemas dessa natureza deverão ser
comunicados a nutricionista imediatamente para que a mesma possa resolve-los
Os mapas de dieta dos pacientes deverão diariamente; conferido e dieta prescrita, para
somente então, serem entregues na Copa, s dietas especiais deverão ter atenção redobrada
para que não falte nenhum item da mesma.
O preparo das refeições dos pacientes deverá ser feito com atenção e cuidado;
atentando para todas as observações, sobretudo, as preferências dos mesmos.
A área da copa deverá estar sempre limpa, higienizada e arrumada, evitando o acumulo
de quaisquer tipos de lixo elou restos de alimentos.
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Os utensílios não descartáveis, utilizados pelos pacientes, não deverão ficar muito
tempo expostos nas enfermarias, portanto deverão ter prioridade na hora do recolhimento.
As solicitações de pacientes elaram acompanhantes feitas por telefone deverão ser
anotadas e informado aos solicitantes da possibilidade de atendê-los o mais rápido possível,
assim como comunicar as solicitações à nutricionista.
Registrar no livro de ocorrências todas ocorrências durante a jornada de trabalho.
entrega de alimentação aos pacientes que estão em isolamento deverá ser feita
observando todos os cuidados, tais como:
O copeiro deverá estar usando touca, máscara e luvas.

-

A alimentação deverá ser servida em quentinhas descartáveis.

-

Os utensílios tais como talhares e copos deverão ser descartáveis.

-

O copeiro jamais deverá alimentar o paciente. Quando o paciente não estiver em
condições de se alimentar sozinho elou o acompanhante não se encontrar no local, o copeiro
deverá comunicar a enfermeira chefe da unidade de internação para que a mesma tome
providências.
Visando uma melhor aceitação da dieta por parte do paciente, os sucos deverão ser
servidos ligeiramente gelados e as sopas e mingaus deverão ser-servidos quentes.
Os alimentos mornos ou frios somente deverão ser servidos aos pacientes quando suas
condições assim exigem tais como: pacientes que fizeram cirurgias de garganta, nariz, etc.
Os cardápios são elaborados pelo nutricionista e obedecerão aos seguintes critérios:
Os cardápios serão elaborados semanalmente.
Ao término da última semana do mês, inicia-se a primeira semana do mês subsequente
com o cardápio da primeira semana do mês anterior.
Os cardápios serão elaborados para atender a todos, apresentando variedade, buscando
evitar a monotonia.
entrega das mercadorias do serviço de nutrição e dietética serão entregues de acordo
com cronograma feito pela instituição, sempre às sextas-feiras.
Os gêneros não entregues às sextas-feiras serão imediatamente cobrados no primeiro
dia útil, para que seja feita a reposição dos mesmos.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 953

Proposta Policlínica Regional - Posse

armazenagem dos gêneros recebidos deverá ser feita nos locais adequados para cada
tipo dê alimento e de acordo com as condições estruturais do local.
Os gêneros alimentícios serão liberados diariamente para a cozinha de acordo com õ
cardápio e número de comensais.
O funcionário responsável pela guarda dos gêneros alimentícios fará a liberação dosmesmos- para a cozinha, sempre que possível; presença da nutricionista.
Manter os alimentos sempre cobertos,
Manter limpa a área de trabalho antes e depois da execução das tarefas.
Nunca descongelar alimentos em temperatura ambiente, sobretudo as carnes que,
antes da cocção, deverão descongelar dentro do refrigerador,
Nunca misturar alimentos crus com os cozidos para evitar contaminação cruzada,
É obrigatório higienizar com água e sabão, os equipamentos ê utensílios: quando estes
São utilizados no preparo de alimentos diferentes.
Manter sempre limpos os panos de prato.
Manter sempre fechado os recipientes de lixo.
É obrigatório o uso de luvas descartáveis no manuseio de alimentos prontos, desfiando
frango, preparo de sanduíches, etc.
higienização da caixa de água deverá ser realizada a cada 6 meses, por empresa
qualificada e que deverá apresentar certificado de garantia pelo serviço executado. Ações em
caso de não conformidade
Devolver as peças que não vierem acondicionadas de forma devida.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação:

6.3.5.1.4.2 Tarefa: Higienização e limpeza do refeitório
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Logo
da
Assistencial de Saúde
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Manual de Normas e
Rotinas Nutrição e Dietética

POP 02
Emissão
Revisão:

Tarefa: Higienização e limpeza do refeitório

Data:

Executante: Copeira.
Resultados esperados
Assegurar que o refeitório se mantenha limpo e higienizado antes e após as refeições
servidas. Recursos NecessáriosTodos os materiais necessários para higienização
Atividades
Limpar balcão térmico após a distribuição das refeições.
Retirar cubas e limpá-las após a distribuição das refeições.
Lavar e enxugar todos os utensílios utilizados no refeitório durante o desjejum com
água, sabão detergente e depois friccioná-los com álcool a 70%,
Limpar e arrumar as mesas do refeitório fazendo a reposição de material para o almoço
(galheteiros, farinheira, paliteiro, etc.).
Limpar as bancadas da cozinha onde são confeccionadas as dietas, com água, sabão
detergente e depois passar álcool a 70%.
Limpar as mesas do refeitório após a distribuição do almoço e recolher todo o materialpara guardar.
Lavar a refresqueira.
Lavar todos os utensílios utilizados no almoço com água, sabão detergente e friccionálos com álcool a 70%.
Limpar as bancadas com água, sabão detergente e friccioná-las com álcool a 70%.
Limpar os armários.
Lavar as garrafas térmicas.
Preparar toda a rampa, antes de-distribuir o desjejum.
Cuidados
Lembrar-se sempre de passar álcool após as lavagens os utensílios e bancadas de
trabalho.
Não se esquecer de lavar as garrafas térmicas:
Lembra-se sempre de ligar o balcão térmico antes de servir as refeições,
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Desligar o balcão térmico após a distribuição das Refeições.
Ações em caso de não conformidade
Se o balcão térmico elou a refresqueira apresentarem algum problema; informará
nutricionista para que a mesma tome providências.
Se faltar algum material de reposição para as mesas do refeitório, informar a
nutricionista para que a mesma providencie a substituição.

Responsável pela elaboração:
Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

6.3.5.1.4.3 Tarefa: Preparação de saladas e legumes
Logo da Unidade
Assistencial de Saúde

Manual de Normas e Rotinas

POP 03

Nutrição e Dietética

Emissão

Tarefa: Preparação de saladas e legumes

Data:

Executante: Auxiliar de cozinha.
Resultados esperados
Agilizar o preparo das refeições.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 956

Proposta Policlínica Regional - Posse

Recursos Necessários odos os alimentos e utensílios necessários para o preparo das
refeições.

Atividades
Lavar e cortar os temperos do dia e passar para o cozinheiro.
Cortar os legumes do jantar do dia.
Descascar os legumes do almoço do dia seguinte, Preparar saladas cruas e cozidas para
o almoço. Catar feijão e colocá-lo de molho.
Cuidados: Ter agilidade no preparo dos temperos para ajudar o cozinheiro.
Não se esquecer de colocar o feijão de molho.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar algum ingrediente para a confecção das saladas, informar a nutricionista para
que a mesma providencie a entrega.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação:

6.3.5.1.4.4 Tarefa: Preparo de refeições
Logo da Unidade Assistencial
Manual de Normas e
de Saúde
Rotinas Nutrição e Dietética
Tarefa: Preparo de refeições

pop- 04
Emissão
Revisão:
Data:

Executante: Cozinheira.
Resultados esperados
Garantir a qualidade e quantidades adequadas das refeições para funcionários e
pacientes da instituição.
Recursos Necessários alimentos, bancadas, panelas, mapa de dieta, cardápio e
demais utensílios para o preparo de refeições.
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Atividades verificar o cardápio do almoço ou jantar verificar o cardápio do dia para
os pacientes
Conferir o número de dietas programadas
Conferir o material liberado pelo estoque para a confecção das refeições Conferir
as carnes e informar a nutricionista

Fazer o pré preparo das carnes para o dia seguinte.
Cuidados
Ter atenção ao verificar o cardápio dos pacientes para não preparar a dieta errada
Ter atenção ao conferir as carnes para que não falte
Não se esquecer de deixar as cames do dia seguinte pré-preparada.
Ações em caso de não conformidade
Se faltar qualquer ingrediente para a confecção das refeições do dia, informar a
nutricionista para que a mesma providencie a reposição toda e qualquer intercorrência
e/ou alteração no cardápio do dia, comunicar a nutricionista.
Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação

6.3.5.1.4.5 Tarefa: Higienização manual-dos utensílios

Logo da Unidade
Assistencial de Saúde

Manual de Normas e
Rotinas Nutrição e Dietética

pop 05
Emissão

Tarefa: Higienização manual-dos utensílios

Revisão:

Data:
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Executante
Auxiliar de cozinha.
Resultados esperados
Utensílios devidamente higienizados.
Recursos Necessários
Detergente líquido neutro, álcool a 70%, esponja, pano de limpeza descartável, luvas
de borracha, avental impermeável e utensílios (pratos, talhares, bandejas, jarras, facas,
peneiras,

Atividades
Paramentar-se com os EPI necessários para a realização da tarefa. Retirar o excesso de
sujeiras.
Umedecer a esponja em solução detergente.
Iniciar a lavagem utilizando água corrente, dispondo os utensílios já ensaboados de
modo organizado.
Enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente e demais resíduos,
fechando a torneira a cada interrupção da operação de enxágue para iniciar um novo lote.
Prosseguir sucessivamente, trabalhando em lotes para o uso racional da água.
Fazer a desinfecção, utilizando álcool a 70% na forma líquida. Deixar secar
naturalmente.
Cuidados
Controlar o tempo necessário para a ação dos produtos. Assegurar corretamente a
utilização dos EPl s-.

Responsável pela Aprovação:

Aprovação:
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Assinatura do representante

6.3.5.1.4.6 Tarefa: Higienização dos fogões

Logo da
Unidade
Assistencial de Saúde

Manual de Normas
Rotinas Nutrição e Dietética

e

POP 06
Emissão

Tarefa: Higienização dos fogões

Revisão:

Data:

Executante
Cozinheiros.
Resultados esperados
Fogões devidamente higienizados incrustações.
Recursos Necessários
Desengordurante, esponja de aço, espátula, pano de limpeza descartável, avental
impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, vaselina, pia com cuba profunda,

Atividades Diária:
Paramentar-se com os EPI s necessários para a realização da tarefa.
Raspar as incrustações.
Aplicar produto desengordurante puro, com a ajuda de uma esponja apropriada
(fibraço), com permanência de 10 minutos,
Retirar as incrustações com fibraço.
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Retirar totalmente o produto com pano descartável úmido, Lavar o pano em água
corrente.
Repetir a operação até a total retirada do produto. Deixar secar naturalmente.
plicar vaselina com auxílio de pano descartável seco. Queimadores e grelhas (semanal):
Paramentar-se com os EPI s necessários para a realização da tarefa.
Desmontar as peças móveis.
Imergir as peças em solução de água morna com produto desincrustante, com
permanência mínima de 30 minutos.
Retirar incrustações com fibraço e espátula. Enxaguar.
Secar com pano seco.
Colocar de volta no fogão.
Cuidados: erificar o estado de conservação dos- estrados.

Verificar sempre se há presença de sujeira nos estrados
Assegurar o uso correto dos EPIYS.
Controlar tempo necessário para a ação dos produtos. Ações em caso de não
conformidade
Caso haja estrados quebrados providenciar a substituição dos mesmos.
Na ausência de algum recurso necessário a realização da tarefa, comunicar à nutricionista.
Caso haja presença de sujeiras nos estrados após a higienização, repetir a operação.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação

6.3.5.1.4.7 Tarefa: Recebimento de mercadorias
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Logo
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POP 07
Emissão

Tarefa: Recebimento de mercadorias

Revisão:

Data:

Executante: Nutricionista e auxiliares de cozinha .
Resultados esperados
Mercadorias adquiridas dentro dos padrões higiênicos sanitários, recebidas em
conformidade com os preços cotados pelo setor de compras,
Recursos Necessários: Balança, contentores, canetas ou lápis; prancheta

Atividades
Verificar se o veículo de entrega está em condições adequadas de higiene conservação,
Verificar se os entregadores estão adequadamente uniformizados.
Retirar a mercadoria da embalagem original, como caixas de papelão ou madeira, para
ser acondicionada em contentores de polietileno.
Verificar as características sensoriais do produto (cor, odor, textura).
Verificar data de validade, embalagem limpa e íntegra. Conferir peso elou quantidade de
acordo com a nota fiscal. Queimadores e grelhas (semanal):
Paramentar-se com os EPI s necessários para a realização da tarefa.
Desmontar as peças móveis.
Imergir as peças em solução de água morna com produto desincrustante, com
permanência mínima de 30 minutos.
Retirar incrustações com fibraço e espátula. Enxaguar.
Secar com pano seco.
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Colocar de volta no fogão.
Cuidados
Caso haja mais de um fornecedor aguardando, a ordem de recebimento deve dar a
seguinte preferência:
Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados, alimentos, perecíveis congelados.

Alimentos não perecíveis.
Ficar atento ao receber os gêneros alimentícios, sobretudo, quanto à qualidade.
Ficar atento quanto ao prazo de validade dos gêneros alimentícios que estão sendo
recebidos. tenção quanto ao acondicionamento dos gêneros alimentícios (recipiente ê local
correto). Ações em caso de não conformidade
Caso ocorra atraso na entrega, desvio da qualidade, inadequação no transporte e
manuseio do material por parte do fornecedor, providenciar reclamação, por escrito ou por
telefone, junto ao fornecedor.
Devolver os produtos enlatados que estejam amassados, com vazamento e ou
apresentando origem no seu exterior.
Devolver todos os produtos que não apresentem cor e textura adequadas, assim como
a integridade da embalagem inadequada.
Devolver todos os produtos que estejam com peso elou prazo de validade fora das
especificações solicitadas.

Responsável pela elaboração:

Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

Assinatura
representante

do
Data

Tarefa: Armazenamento de gêneros alimentícios a seco
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Logo da
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Manual de
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Dietética

Tarefa: Armazenamento de gêneros
alimentícios a seco

POP 08
Emissão

Revisão:

Data:

Executante
Almoxarife e auxiliar de almoxarife.
Resultados esperados
Gêneros alimentícios armazenados obedecendo as normas da legislação quanto ao
controle de prazo de validade, controle de temperatura e armazenamento isolados de
produtos de outra natureza.
Recursos Necessários

Local fresco, ventilado e iluminado, estrados e prateleiras.

Atividades
Receber a mercadoria.
Retirar os produtos das caixas.
Organizá-los nas prateleiras obedecendo ao método PEPS (primeiro que entra, primeiro
que
Organizar os alimentos industrializados afastados dos grãos e cereais para evitar a
infestação por insetos a estes associados.
Cuidados
Os alimentos não devem ser armazenados juntos a produtos químicos.
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Os alimentos devem ser colocados em estrados e jamais em contato direto com o piso.
Os estrados devem ter altura mínima de 25 cm do chão com afastamento de 50 cm da
parede.
Ações em caso de não conformidade
Caso seja recebida alguma lata amassada ou sacarias furadas, encaminhá-las para troca.
Caso os estrados e/ou prateleiras estejam danificados, comunicar à nutricionista para que
esta tome as providências.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

Aprovação

Assinatura do representante

6.3.5.1.4.8 Tarefa: Armazenagem dê alimentos perecíveis

Logo da Unidade Assistencial
Manual de Normas
de Saúde
e Rotinas Nutrição e
Dietética

Tarefa: Armazenagem dê alimentos perecíveis

pop 09
Emissão

Revisão
Data

Executante
Auxiliar de cozinha.
Resultados esperados
Garantir que os gêneros alimentícios estejam acondicionados em local de forma correta.
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Recursos Necessários
Freezer, geladeira e planilha de registro e temperatura.

Atividades
Identificar e embalar as carnes corretamente.
Armazenar as carnes nos freezers.
Armazenar as polpas de frutas nos congeladores das geladeiras localizadas na cozinha e
no estoque.
Armazenar os hortifrutis nas geladeiras, colocando a maior parte em caixas de polietileno
no estoque, em temperatura ambiente.
Armazenar os frios (queijo, presunto e hambúrguer) no congelador da geladeira do
estoque.
Cuidados
Controlar diariamente as temperaturas das geladeiras e freezers e registrá-las em planilha
apropriada,
Ações em caso de não conformidade
Não guardar os alimentos em caixas de papelão.

Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

6.3.5.1.4.9 Tarefa: Lavagem de alimentos folhosos
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POP 10 Saúde

Nutrição e Dietética

Emissão

Tarefa: Lavagem de alimentos folhosos

Revisão
Data:

Executante: Auxiliar de cozinha.
Resultados esperados assegurar que todos os alimentos folhosos sejam devidamente
higienizados antes do seu preparo.
Recursos Necessários alimentos folhosos, água, vinagre elou hipoclorito, colher e
depósito plástico.
Atividades
Lavar os folhosos em água corrente,
Colocar os folhosos de molho dentro de um recipiente plástico, numa misturasanificante (1 colher de sopa de vinagre para um litro de água elou 3 gotas de hipoclorito para
um litro de água).
Retirar os folhosos da mistura sanitizante- após 15 minutos.

Cuidados
Nunca iniciar o preparo de pratos com alimentos folhosos, sem antes lava-los e deixar
de molho em mistura sanificante,
Ações em caso de não conformidade
Se não tiver vinagre elou hipoclorito, comunicar a nutricionista para as: providencias
sejam tomadas.

Responsável pela elaboração:
Responsável pela Aprovação:

6.3.5.1.4.10 Tarefa: Lavagem e acondicionamento de alimentos enlatados

Logo
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Emissão

Tarefa: Lavagem e acondicionamento de alimentos
enlatados

Revisão:

Data:

Executante auxiliar de cozinha.
Resultados esperados
Garantir que os alimentos enlatados sejam lavados e acondicionados em local e de
forma adequada

Recursos Necessários
Enlatados, água, pia, recipientes plásticos e geladeira.

Atividades
Abrir os alimentos enlatados.
Retirar os alimentos da embalagem original.
Lavar os alimentos em água corrente, armazenar os alimentos em recipientes plásticos
com tampa. Guardar os recipientes na geladeira.
Cuidados
Não utilizar alimentos enlatados sem antes lavá-los.
Não se esquecer de guardar sob refrigeração os alimentos enlatados, após a lavagem
dos mesmos.
Ações em caso de não conformidade
Se perceber que alguma lata está danificada elou amassada, não fazer uso destes
alimentos e informar imediatamente a nutricionista.
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Responsável pela elaboração:

Responsável pela Aprovação:

:

6.3.5.1.4.11 Tarefa: Confecção do almoço e ou jantar

Logo
da
Assistencial de Saúde

Unidade

Manual de Normas
Rotinas Nutrição e Dietética

pop- 12
Emissão

Tarefa: Confecção do almoço e ou jantar

Data:

Executante
Copeira.
Resultados esperados:
Garantir a distribuição das refeições para funcionários e pacientes da instituição
Recursos necessários
Balcão térmico e cubas

Atividades
Ligar balcão térmico
Receber a cozinheira os alimentos preparados para distribuição(almoço/janta)
Colocar dentro das cubas os alimentos recebidos da cozinheira
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Cuidados
Não se esquecer de desligar o balcão térmico antes de iniciar a higienização. Não
se esquecer de trocar a água do banho-maria do balcão.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar imediatamente à nutricionista toda e qualquer alteração com o balcão
térmico elou equipamentos para que a mesma providencie o conserto destes.

Responsável pela elaboração:

Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

6.3.5.1.4.12 Tarefa: Higienização do balcão, cubas equipamentos e utensílios

Logo
da
Assistencial de Saúde

Unidade

Manual de Normas
Rotinas Nutrição e Dietética

pop- 13
Emissão

Tarefa: Higienização do balcão, cubas equipamentos e
utensílios

Revisão:

Data:

Executante
Copeira.
Resultados esperados:
Garantir a limpeza do balcão, cubas, equipamentos e utensílios.
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Executante
Copeira.
Resultados esperados ...
Garantir a limpeza e higienização do balcão, cubas, equipamentos e utensílios,
Recursos necessários·
Água, sabão detergente, pano limpo, cubas, .balcão, equipamentos e. utensílios do
refeitório
Atividades
Desligar o balcão térmico.
Retirar as cubas.
Trocar a água do banho-maria do balcão.
Limpar o balcão térmico.
Lavar com água e sabão detergente as cubas, equipamentos (observando as
especificações do fabricante) e utensílios utilizados durante as refeições.
Enxugar balcão, cubas, equipamentos e utensílios.

Cuidados
Não se esquecer de desligar o balcão térmico antes de iniciar a higienização. Não
se esquecer de trocar a água do banho-maria do balcão.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar imediatamente à nutricionista toda e qualquer alteração com o balcão
térmico elou equipamentos para que a mesma providencie o conserto destes.

Responsável pela elaboração:
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Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

6.3.5.1.4.13 Tarefa: Higienização de panelas e utensílios

Logo
da
Assistencial de Saúde
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Manual de Normas e
Rotinas Nutrição e Dietética

pop 14
Emissão

Tarefa: Higienização de panelas e utensílios

Revisão:
Data:

Executante
Copeira elou auxiliar de cozinha.
Resultados esperados assegurar a limpeza, higienização e conservação dos
equipamentos da cozinha e refeitório.
Recursos Necessários
Água, sabão detergente, pano limpo e equipamentos.

Atividades
Lavar as panelas com água. e sabão detergente.
Enxugar as panelas com pano de prato limpo.
Guardar as panelas limpas, de cabeça para baixo, em prateleiras próprias.
Lavar todos os utensílios (talheres louças, copos, etc.) com água corrente e sabãodetergente.
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Enxugar todos os utensílios com pano de prato limpo. Guardar os utensílios limpos em
local apropriado
Cuidados
Não deixar de lavar nenhuma panela elou utensílios após o preparo e distribuição das
refeições.
Ações em caso de não conformidade
Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das
tarefas.

Responsável pela elaboração:

Responsável
Aprovação:

pela

Aprovação:

6.3.5.1.4.14 Tarefa: Higienização do freezer

Logo da Unidade
Assistencial de Saúde

Manual de Normas e
Rotinas Nutrição e Dietética

pop 15
Emissão

Tarefa: Higienização do freezer

Revisão:

Data:
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Executante Copeiras
Resultados esperados
Freezer devidamente higienizado, sem acúmulo de gelo para que haja melhor
conservação dos alimentos.
Recursos Necessários
Detergente líquido neutro, espátula, esponja, luvas de borracha, pano de limpeza
descartável, avental impermeável, hipoclorito, pulverizador.

Atividades
Paramentar-se com os EPI s necessários para a realização da tarefa.
Certificar-se da disponibilidade dos recursos necessários para a realização das tarefas.
Remover os produtos para outro freezer ou câmara Desligar o freezer.
Raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer.
Proceder o degelo do equipamento.
Lavar as paredes internas com detergente neutro com o auxílio de uma esponja.
Enxaguar.
Borrifar com solução de hipoclorito, com permanência mínima de 10 minutos.
Enxaguar com água corrente.
Remover o excesso de água com pano descartável, Deixar secar naturalmente.
Reorganizar os produtos.
Cuidados
Ao raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer, cuidado para que não haja
perfurações das paredes do mesmo.
Deixar que a solução desinfetante possa agir- no tempo -correto para garantir a eficácia.
Ações em caso de não conformidade

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 974

Proposta Policlínica Regional - Posse

Caso ocorra perfuração do freezer, comunicar a nutricionista para que esta-tome às
providências necessárias.
Durante a reorganização dos produtos, caso haja extravasamento de algum gênero
alimentício, refazer a execução da tarefa.
Na ausência de algum dos recursos necessários para a realização da tarefa, informar a
nutricionista.

Responsável peia elaboração:

Assinatura
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hipertensão
arterial.

6.3.5.2

Procedimento Operacional Padrão Fonoaudiologia
Protocolo de Acesso Ambulatorial

Linha do
cuidado

UNIDADE
DE
REABILITAÇÃO

Consulta
Motivo de encaminhamento

GERAL

Alterações da mastigação e deglutição.

HFI:
somente
pacientes acima
de 16 anos.

Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais.
Cisto epidermoide.
Microdiafragma laríngeo.
Ponte de mucosa.
Sulco vocal.
Vasculodisgenesia.
Desordens articulatórias e de fala em geral.
Desordens fonoaudiológicas por sequelas neurológicas.
Afasia.
Disartrofonia.
Disfagia orofaríngea.
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Desvios fonológicos.
Dificuldade para falar em público.
Dificuldade de memória.
Disfonias em geral.
Fendas glóticas.
Orientação e prevenção de patologias da voz.
Paralisias de pregas vocais.
Paralisia facial periférica e central.
Patologias organofuncionais da voz.
Edema de Reinke.
Granuloma.
Leucoplasia.
Nódulo vocal.
Pólipo vocal.
Úlcera de contato.
Pré e pós-operatório de bucomaxilo, laringectomias,
pregas vocais, tireoidectomia, respiradores faciais.
Transtornos da fluência: gagueira, taquifemia, taquilalia.
Tratamento de labirintopatias.
Avaliação vestibular.
Distúrbios de aprendizagem.
Avaliação audiológica: audiometria, impedanciometria e
emissões otoacústicas.
Malformações congênitas do sistema estomatognático.

6.3.5.3

Procedimento Operacional Padrão Multiprofissionais

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
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Protocolo Assistencial IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
1 - DEFINIÇÃO Identificação correta e contínua do cliente em atendimento assistencial, a
fim de assegurar que o cuidado a ser prestado seja realizado para a quem se destina.
2 - OBJETIVOS
- Padronizar os meios de identificação do cliente em atendimento hospitalar e
ambulatorial.
- Definir os fluxos para identificação do cliente.
- Definir responsabilidades.
3- PÚBLICO ALVO
-Clientes em atendimento ambulatorial submetidos a procedimentos invasivos.
4 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO
- Unidades Ambulatoriais
5 – RESPONSÁVEIS
- Equipe responsável pela Admissão Hospitalar e Ambulatorial
- Equipe de enfermagem responsável pelo Acolhimento
- Equipe multiprofissional de saúde (Assistente Social; Biomédico; Enfermeiro;
Técnico/Auxiliar de enfermagem; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico;
Nutricionista; Psicólogo; Escriturário Hospitalar e outros)
- Trabalhadores do Serviço de Vigilância/Portaria
6 - NORMA INSTITUCIONAL
-A identificação do cliente será feita por meio de pulseiras durante todo o tempo de
atendimento.
- Todos os procedimentos e cuidados realizados no cliente (exemplos: administração de
medicamentos e de hemocomponentes, realização de exames e de cirurgias, coleta de
materiais, realização de procedimentos invasivos e não invasivos e outros) deverão ser
realizados, mesmo que se conheça o cliente, após a TRIPLA IDENTIFICAÇÃO, por meio da:
- Identificação verbal do cliente ou do seu acompanhante, se for possível (Qual é o seu
nome completo?)
- Pulseira de identificação
Pulseira de Identificação - As pulseiras deverão ser de cor branca e de fácil leitura (fonte
comum e tamanho de letra 12 ou 14) e possuírem comprimento adequado para serem utilizadas
para todo tipo de paciente.
Os serviços de acolhimento e algumas unidades de atendimento serão os responsáveis a
colocarem as pulseiras nos clientes. Eles são:
-Sala de pertences - Clientes admitidos eletivamente
- Ambulatórios
- Clientes admitidos para serem submetidos a procedimentos.
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- Os dados de identificação das pulseiras, exceto recém-nascido em alojamento conjunto,
serão: nome completo, sem abreviatura; registro hospitalar (RG) e data de nascimento.
- Os dados de identificação das pulseiras dos recém-nascidos em alojamento conjunto
serão: identificador RN”, nome da mãe, RG da mãe, data e horário de nascimento, sexo e peso
ao nascer.
- Os recém-nascidos que, por indicação médica, necessitarem permanecer internados
deverão utilizadas em clientes obesos e/ou com linfedema e serem confortáveis e seguras em
recém-nascidos (RN) e crianças; bordas/cantos arredondadas; material durável, liso,
impermeável, lavável, confortável e não alergênico e fixadores que não pressionem a pele.
- As pulseiras deverão ser identificadas com tinta termossensível, por meio de impressora
específica. As pulseiras de uso do RN poderão ser identificadas à caneta ou similares, até a
aquisição da pulseira padronizada.
-As pulseiras deverão ser impressas pelos serviços e unidades assistenciais responsáveis
pela admissão do cliente, após atualização cadastral e certificação da documentação com foto.
A documentação com foto não será obrigatória para crianças e clientes admitidos em situações
de emergência.
- Os serviços e as unidades assistenciais responsáveis pela admissão do cliente são:
- Ambulatórios Clientes submetidos a procedimentos ambulatoriais (colonoscopia,
endoscopia e procedimentos cirúrgicos)
7 - PLANO DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL
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6.4

Implantação e Funcionamento de Outros Serviços

6.4.1 Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura,
normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima.
6.4.1.1

Serviço social
A execução do Serviço Social na presente proposta, caracteriza-se pela atuação
no processo de orientações aos pacientes e familiares sobre direitos e deveres (normas,
códigos e legislação), serviços, recursos e programas sociais, tendo em vista proceder
aos encaminhamentos das demandas sociais dos mesmos para efetivação das altas
hospitalares.
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O Serviço Social é regulamentado pela Lei 8.662 de 7 de Junho de 1993, Lei 12.317 de 20
de Agosto de 2010 e Resolução do Conselho Federal do Serviço Social — CFESS 594 de 21 de
Janeiro de 2012 e tem por finalidade:
l. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais,
II. Garantir plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das
situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que
sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os
princípios do Código de Ética do profissional do Serviço Social.
III. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários.
IV. Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários no sentido de
que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses,
V. Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e
pesquisas a elas referentes e a forma n da -sistematização dos dado s obtidos.
Vl. Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as Suas conélus5es, resguardado o sigilo profissional.
VII. Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com
os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços
VIII. Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os Objetivos e a amplitude de sua
atuação profissional.
O Serviço Social da Unidade está subordinado ao Diretor Técnico, e será executado por
profissionais habilitados no CRESS-GO, com qualificações pertinentes e autonomia profissional.
Normas
Na rotina da unidade, o profissional Assistente Social deverá:
Respeitar os princípios éticos da sua profissão, observando normas, rotinas e
diretrizes técnico-administrativas da unidade.
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•

Realizar os atendimentos com base nos Protocolos Assistenciais e Procedimentos
Operacionais Padrão (POP s) estabelecidos na unidade, cabendo ao profissional
determinar ou eleger os processos adequados a cada paciente.

•

Garantir a plena informação sobre as possibilidades e consequências das situações
apresentadas, respeitando as decisões do usuário, mesmo que sejam contrárias aos seus
valores e às suas crenças individuais.

•

Empenhar-se na eliminação de todas as formas de preconceito, exercendo suas
atividades sem discriminação por questões de inserção de classe social, gênero, etnia,
religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física.

•

Abster-se de assumir responsabilidade por atividades para as quais não esteja
capacitado/a pessoal e tecnicamente.

•

Participar, sempre que possível, da prática profissional interdisciplinar; e respeitar as
normas e princípios éticos das outras categorias.
Rotinas
O Serviço Social, com atuação nos diferentes setores da Policlínica como nas
clínicas em geral, estará inserido não apenas na amenização dos problemas sociais, por
meio da minimização das tensões, mas na democratização das informações e serviços
que possam garantir o direito social do usuário, por meio das suas diversas
articulações, bem como, de encaminhamentos aos órgãos competentes, a fim de
garantir a resolutividade e a integralidade dos serviços prestados, qualificando e
humanizando o atendimento a todos os usuários que necessitam dos serviços.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional
e obedecerá a seguinte rotina de atendimentos:
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•

Visitar os pacientes, visando à resolução de problemas sociais e o fornecimento de
orientações e esclarecimentos acerca das normas e rotinas da Policlínica;

•

Construir o perfil socioeconômico dos usuários e familiares (habitacional, trabalhista e
previdenciária) com a finalidade de subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde.

•

Providenciar a localização de familiares de pacientes .

•

Orientar os pacientes e familiares/acompanhantes no sentido de identificar recursos e
de fazer uso dos mesmos no atendimento das suas demandas sociais.

•

Elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com vistas a subsidiar a
construção de laudos e pareceres sociais na perspectiva de garantia de direitos e de
acesso aos serviços sociais e de saúde.

•

Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços na esfera da seguridade social.

•

Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, quando
avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não invadir a
privacidade dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos profissionais;

•

Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais
por meio de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo Serviço Social.

•

Fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se
tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde.

•

Acompanhar os pacientes com alta médica, mas sem condições de alta social (casos de
pessoas sem vínculos familiares, como moradores de rua, pacientes com necessidades
especiais, entre outros).

•

Realizar a notificação às autoridades competentes, frente a uma situação constatada
e/ou suspeita de violência a crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com
deficiência.

•

Promover, participar e/ou realizar pesquisas científicas e profissional com os demais
profissionais que realizam atividades dessa natureza;
Área de Abrangência
O assistente social ao compor o quadro de profissionais da unidade de saúde,
incidirá por meio dos diferentes processos de trabalho, nos determinantes sociais que
impactam na saúde do usuário. Neste sentido, será definido cinco eixos de intervenção:
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•

No acolhimento aos usuários pela equipe multiprofissional: será possível a identificação
das demandas sociais para encaminhamento à avaliação do Serviço Social.

•

A vinculação com equipe de saúde: o Serviço Social atuará junto à equipe
multiprofissional durante o processo de acompanhamento de pacientes e familiares.

•

A humanização nas relações: a partir do momento em que a equipe de saúde terá a
possibilidade de analisar e avaliar o paciente num contexto geral, sem levar em
consideração somente a sua patologia, o atendimento e planejamento das ações
proporcionarão a humanização nas relações institucionais, e consequentemente da
equipe.

•

No atendimento o Serviço Social identificará junto com a equipe da unidade, as
expressões da questão social, nas demandas que incidem na situação de trauma, ou seja,
situações que envolvem a violência, a vulnerabilidade social, o desemprego, a
drogadição, as condições de moradia que exponham o sujeito ao risco social e/ou
pessoal.

•

O Serviço Social cuidará para que o paciente e sua família possam receber orientações
condizentes às suas necessidades. A gama de demandas necessárias para a continuidade
dos cuidados iniciados na unidade de saúde, serão encaminhadas e orientadas pelo
Serviço Social, buscando reforçar a autonomia do usuário ou articulando a continuidade
do cuidado com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.

•

A dinâmica do Serviço Social na unidade ocorrerá sempre através da aplicação do
Procedimento Operacional Padrão (POP) e o Protocolo Assistencial a serem elaborados,
os quais subsidiarão e nortearão o trabalho profissional no âmbito da unidade de saúde.
Os mesmos descreverão detalhadamente as rotinas, no entanto, deverão
periodicamente sofrer alterações em decorrência de novos processos de trabalho e de
adequações às legislações e políticas públicas vigentes.
Equipe Mínima

O Serviço Social integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma equipe formada
por 2 (Dois) Assistentes Sociais e realizarão atendimento aos usuários, familiares/rede de apoio
social, com 02(seis) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às 13:00)
e 1 (um) no período vespertino (13:00 às 19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).

6.4.2 Instrução para o funcionamento da equipe de multiprofissional com especificação
de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.
A Equipe Multiprofissional será formada por um grupo de profissionais das mais diversas
formações (psicologia, enfermagem, assistência social, fisioterapia, fonoaudiólogo, , terapia
ocupacional, odontologia, farmácia e nutrição) e procurará analisar casos clínicos, em todos os
seus aspectos e contextos, com embasamentos teóricos adequados e aprendidos.
6.4.2.1

Serviço de Fisioterapia
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A execução de Serviço de Fisioterapia na presente proposta, caracteriza-se pela atuação
no processo de reabilitação respiratória e motora dos pacientes desde a internação até a alta
hospitalar. A equipe, treinada e atualizada, buscará devolver o indivíduo à sua rotina com a
melhor funcionalidade possível. Além da assistência, orientações educacionais a familiares e
acompanhantes serão fornecidas durante todo o tempo de internação, tornando-os parte
integrante do processo de reabilitação.
Normas
•

Para a atuação nas diferentes áreas, os profissionais deverão comprovar habilitação para
realizar o diagnóstico dos distúrbios cinético-funcionais, prognóstico, prescrição,
intervenção e alta, com responsabilidade, ética e autonomia, de forma a garantir a
eficiência, qualidade e segurança para o paciente.

•

Para prestar a assistência fisioterapêutica, o profissional deverá respeitar os princípios
da bioética, observando normas, rotinas e diretrizes técnico- administrativas da unidade.

•

A Fisioterapia motora e respiratória intra hospitalar será realizada com base nos
protocolos assistenciais e Procedimentos Operacionais Padrão (POP s), cabendo ao
Fisioterapeuta determinar ou eleger a intervenção adequada a cada paciente.
Rotinas
A equipe de fisioterapia oferecerá atendimento diferenciado e individualizado a
pacientes clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, pediátricos
e geriátricos.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o
que permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
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•

A assistência obedecerá a seguinte rotina de atendimentos:

•

Avaliação fisioterapêutica do estado funcional do paciente a partir da patologia clínica
intercorrente, dos exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional, do exame
de cinestesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;

•

Realizar o correto registro em prontuário do paciente das condutas e práticas
fisioterapêuticas prestadas aos pacientes.

•

Integrar às equipes multidisciplinares da unidade, participando plenamente da atenção
prestada ao paciente e solicitando pareceres técnicos especializados de outros
profissionais de saúde, sempre que necessário.

•

Prestar a assistência aos pacientes , nas etapas de pré e pós-operatório de cirurgias,
acompanhamento sistematizado em exacerbação aguda das doenças respiratórias.

•

Promover o tratamento de disfunções musculoesqueléticas com aporte de aparelhos
eletrotermofototerápicos – LASER, TENS, FES, Corrente-Russa e Crioterapia.

•

Participar e/ou realizar de pesquisas científicas em sua área de atuação e colaborar com
os demais profissionais que realizam atividades desta natureza.

•

Participar das práticas de educação continuada na Instituição, tais como Estágios
supervisionados e Serviço de Residência, dentro do âmbito da Fisioterapia.

•

Colaborar, quando solicitado, na análise dos fatores ambientais e desenvolvimento de
programas coletivos contributivos à diminuição/redução dos riscos de acidente de
trabalho, bem como promover ações terapêuticas preventivas à instalação de
incapacidade laborativa.

•

Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos
humanos em saúde, bem como motivar a participação da equipe em atividades
complementares à formação profissional;

•

Participar de comissões técnicas de padronização/regulamentação de procedimentos
relacionados à Fisioterapia;
Áreas de abrangência
Para os pacientes da Clínica Médica, , teremos o quantitativo de 02 (dois)
Fisioterapeutas para contemplar atendimentos nos períodos matutino e vespertino,
diariamente de 2º a 6º feira, , com horários de abrangência das 07:00h às 13:00h e das
13:00h às 19:00h.
Os pacientes nas diversas multi-especialidades serão atendidos pela Equipe de
Fisioterapia a partir de resposta de parecer, solicitada pelo médico e equipe
multidisciplinar envolvida no cuidado do paciente, bem como participará das visitas
multidisciplinares. Assim, esse fluxo permitirá atendimento e acompanhamento aos
pacientes de maior grau de complexidade com necessidade de intervenção
fisioterapêutica e possibilitará adequação da equipe.
Equipe Mínima
O Serviço de Fisioterapia integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma
equipe formada por 2 (Dois) Fisioterapeutas e realizarão atendimento aos usuários,
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familiares/rede de apoio social, e contarão com 02(seis) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo
1 (UM) no período matutino (7:00 às 13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às
19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
6.4.2.2

Serviço De Psicologia
Normas

O Serviço de Psicologia da Unidade é regulamentado pela Lei 5.766 de Dezembro de 1971
e Lei 79.822 de 17 de Junho de 1977, pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Conselho
Regional de Psicologia de Goiás — CRP, e tem por finalidade:
l. Atuar na promoção e restauração da saúde mental, numa perspectiva biopsicossocial e
espiritual do paciente, acompanhantes e familiares que buscam os serviços de saúde da
Unidade.
II. Assistência psicológica aos pacientes.
III. Reabilitação psicossocial dos pacientes. I
V. Orientação e suporte emocional aos familiares.
V. Assistência à equipe de saúde numa perspectiva interdisciplinar.
Vl. Considerar o processo de atendimento como um conjunto de fatores que impactam
de forma significativa na vida do paciente e de seus familiares.
O Serviço de Psicologia da Unidade Assistencial de Saúde está subordinado ao Diretor
Técnico ou Clínico, e será executado por profissionais habilitados no CRP, com qualificações
pertinentes e autonomia profissional.
O quadro funcional do Serviço de Psicologia está assim definido:
l. Coordenador do Serviço de Psicologia.
II. Psicólogos.
A Instituição mantém o Serviço de Psicologia para atendimento dos usuários e seus
familiares, referentes aos pacientes que se encontrem nas seguintes unidades:

I.

Unidade Ambulatorial

l. Desenvolver uma metodologia administrativa capaz de gerar meios que viabilizem
planejamento, organização, supervisão, controle, orçamento e provimento de psicólogos
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visando atender às necessidades da Policlínica, do próprio serviço e satisfazer às necessidades
dos usuários, e familiares que estiverem sob seus cuidados.

II.

Promover o desenvolvimento da equipe de psicólogos através de pesquisas científicas,
implantação de programas de educação continuada, visando preparar os profissionais do serviço
de psicologia a prestarem um atendimento adequado aos seus clientes, além de promover a
atualização desses profissionais.

III.

Avaliar continuamente as Atividades e a qualidade da assistência do serviço de
psicologia prestado aos usuários, e familiares.
Rotinas
A equipe de psicologia fará atendimento diferenciado e individualizado a
pacientes clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, pediátricos
e geriátricos.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o
que permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
Ao Psicólogo compete:
l. Assistir aos usuários e familiares conforme definido no. Art. 10 atendendo-os nas
necessidades básicas e específicas de- acordo com a sua avaliação e disponibilidade„ de recursos
da policlínica.
II. Colaborar com a equipe multiprofissional, registrando fatos e prestando informações
que facilitem o tratamento do paciente e o relacionamento com familiares.
III. Manter a área designada pela Policlínica para atendimento dos usuários,
acompanhantes e familiares em ordem e adequada ao atendimento digno dos clientes do
serviço de psicologia da unidade.
O Serviço de Psicologia da Unidade funcionará conforme as leis trabalhistas vigentes,
através de profissionais devidamente contratados, segundo o horário determinado para
funcionamento da assistência.
A Coordenação do Serviço de Psicologia funcionará em horário idêntico ao dos psicólogos
conforme o artigo anteriorTodos os funcionários devem apresentar -se ao trabalho no horário determinado em
escala, devidamente uniformizados, conforme as diretrizes da Unidade.
Além do registro profissional, Certidão de Ética Profissional do CRP.
Anualmente o pessoal de assistência psicológica deve apresentar ao Departamento de
Pessoal comprovante de quitação da anuidade do CRP.
Os profissionais da assistência psicológica não poderão receber de paciente sou familiares
pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada normal na Policlínica.
Áreas de abrangência
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 990

Proposta Policlínica Regional - Posse

Para os pacientes da Clínica Médica, , teremos o quantitativo de 02 (dois)
Psicólogos para contemplar atendimentos nos períodos matutino e vespertino,
diariamente de 2º a 6º feira, , com horários de abrangência das 07:00h às 13:00h e das
13:00h às 19:00h.
Os pacientes nas diversas multi-especialidades serão atendidos pela Equipe de
Psicólogos a partir de resposta de parecer, solicitada pelo médico e equipe
multidisciplinar envolvida no cuidado do paciente, bem como participará das visitas
multidisciplinares. Assim, esse fluxo permitirá atendimento e acompanhamento aos
pacientes de maior grau de complexidade com necessidade de intervenção e
possibilitará adequação da equipe.
Equipe Mínima
O Serviço de Psicologia integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma
equipe formada por 2 (Dois) Fisioterapeutas e realizarão atendimento aos usuários,
familiares/rede de apoio social, de 2ª à 6ª), sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às
13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às 19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
6.4.2.3

Serviço De Nutrição E Dietética - Snd

O objetivo do Serviço de Alimentação em uma instituição de saúde. vai: além dê uma
alimentação saborosa, equilibrada e segura. A abrangência deste -serviço ultrapassa -os limites
da cozinha quando contemplamos a assistência nutricional: aos pacientes internos, externos e
aos colaboradores, ou seja, este serviço é responsável pela produção de bens de consumo,
prestação de serviços, atividades de ensino, pesquisa e controle de qualidade;
Suas atribuições iniciam no planejamento para aquisição dos gêneros alimentícios,
material descartável, utensílios, fórmulas lácteas e enterais, entre outros produtos inerentes
para as Atividades de compra, armazenamento, produção distribuição e assistência nutricional.
O Serviço de Alimentação de uma instituição de saúde é responsável por alinhar todas as
frentes deste complexo negócio com estratégias e metas bem definidas para que o objetivo seja
alcançado para os diferentes clientes e expectativas.
O Serviço de Alimentação em uma instituição de saúde abrange vários segmentos e é
importante sabermos em qual modelo o SND deverá atuar e quais suas responsabilidades.
Geralmente a atuação nas áreas assistenciais é o foco, pois trata-se do atendimento direto
ao paciente que representa o objetivo maior da instituição. A presença do profissional
nutricionista em equipes interdisciplinares é indiscutível e de grande importância para o
tratamento global assistencial do paciente, internado ou ambulatorial.
Cada serviço de SND possui características específicas, em virtude das que atende etc.
motivo pelo qual, antes de selecionar o modo de operar é necessário conhecer as
particularidades do serviço de alimentação requerido.
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MODELOS DE SND
Os modelos atualmente encontrados são:
•

Terceirização total do serviço (compras, produção e assistência): com um gestor da
instituição responsável pelo contrato

•

Terceirização parcial (compras e produção): demais Atividades como a assistência e
serviços ligados diretamente ao paciente, são prestados através de colaboradores da
instituição sob administração de gestor da instituição.

•

Autogestão: em que a instituição é responsável por todo serviço e administração do
serviço de alimentação.

O grande desafio gerencial é conciliar os objetivos da instituição, as necessidades dos
clientes e a liderança dos colaboradores e, em alguns casos, o monitoramento do-terceiro em
um ambiente de estrutura complexa em constantes-mudanças.
As instituições que possuem o modelo de autogestão estudam atualmente opções para
racionalização de processos e otimização de mão de obra na área de produção de refeições.
O serviço terceirizado, atualmente, é visto como um processo em que se assumem
Atividades, total ou parcialmente, estabelecendo relações de parcerias. O conceito de
terceirização evoluiu, enfatizando elementos como parceria, qualidade e mudança.
O atendimento clínico visa estabelecer padrão de manejo nutricional dos pacientes que
estão em tratamento bem como orientar os familiares sobre os cuidados: nutricionais
necessários.
A nutricionista deverá manter contato direto com a equipe médica para trabalhar com
produtos nutricionais adequados para melhorar o estado nutricional do paciente.
Áreas de abrangência
Para os pacientes da Clínica Médica, serão atendidos pela Nutricionista a partir
de resposta de parecer, solicitada pelo médico e equipe multidisciplinar envolvida no
cuidado do paciente, bem como participará das visitas multidisciplinares. Os pacientes
nas diversas multi-especialidades, permitirá atendimento e acompanhamento aos
pacientes de maior grau de complexidade com necessidade de intervenção de nutrição
e possibilitará adequação da equipe.
Equipe Mínima
O Serviço de Nutrição o corpo de profissionais da Policlínica , teremos o
quantitativo de 01 (um) Nutricionista para contemplar atendimentos nos períodos
matutino e vespertino, diariamente de 2º a 6º feira, , com horários de abrangência das
08:00h às 13:00h e das 13:00h às 18:00h.
com uma equipe formada por 2 (Dois) Fisioterapeutas e realizarão atendimento
aos usuários, familiares/rede de apoio social, e contarão com 02(seis) profissionais (de
2ª à 6ª), sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às 13:00) e 1 (um) no período
vespertino (13:00 às 19:00).
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Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
6.4.2.4

Serviço De Enfermagem

O serviço de Enfermagem, com o objetivo de organizar, orientar e documentar, todo o
desenvolvimento do Serviço de Enfermagem, visando sua missão, que é compromisso e o dever
dos profissionais da enfermagem para com seus internos ou externos.
Normas
Assistir o paciente, integralmente, visando o ser humano como um todo, a fim de
reintegrá-lo à sociedade, o mais rápido possível.
Promover e colaborar em programas de ensino, treinamento me serviço e no
aperfeiçoamento da equipe de enfermagem.
Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
O Serviço de Enfermagem da Unidade está subordinado à Gerência de Enfermagem, a
qual por sua vez subordina-se ao Diretor Técnico, e será Coordenado exclusivamente por um
Enfermeiro.
Rotinas
A equipe de enfermagem a fará atendimento diferenciado e individualizado a pacientes
clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, pediátricos e geriátricos.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o que
permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
Área de Abrangência
O quadro funcional do Serviço de Enfermagem está assim classificado: Chefe do serviço
de Enfermagem. Enfermeiros supervisores.
•

Enfermeiros Clinica Médica.

•

Enfermeiro responsável pela CCIH, NSP,CME, SADT

•

Técnicos de Enfermagem
O serviço de enfermagem é competente para atuar nas seguintes áreas:

•

Coordenação de Clínica Médica(

•

Serviço de Controle de Infecção

•

Unidade de Centro de Materiais.
À Gerência de Enfermagem compete:

Desenvolver uma metodologia administrativa capaz de gerar recursos diversos que
viabilizem planejamento, organização, supervisão, controle, orçamento e provimento de
pessoal de Enfermagem voltado a atender às necessidades organizacionais da Policlínica, do
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próprio serviço e satisfazer as necessidades básicas dos clientes que estiverem sob seus
cuidados.
Promover o desenvolvimento das equipes e da assistência de Enfermagem, através de
pesquisas científicas, implantação de programas de educação -continuada, visando preparar o
pessoal não habilitado e promover a atualização dos profissionais em serviço.
Avaliar continuamente as atividades a qualidade da assistência de enfermagem prestada
aos pacientes e a comunidade.
À Unidade de Centro de Materiais compete:
•

Processar todo o processo dê esterilização- do material utilizado na Instituição.

•

Realizar periodicamente os testes de controle da eficácia da esterilização.

Ao serviço de Controle de Infecção Hospitalar, compete: Desenvolver ações na busca ativa
das infecções hospitalares.
Requisitos necessários aos cargos discriminados acima.
Chefe de Serviço de Enfermagem:
-Registro profissional no COREN da região
-Certidão Negativa
-Experiencia profissional-comprovada
-Possuir especialização em Administração Hospitalar.
Enfermeiro Supervisor:
-Registro profissional no COREN da região
-Possuir Certidão negativa.
-Experiência profissional comprovada na área, como supervisor,
-Capacidade de Liderança.
Enfermeiro Chefe de Unidade:
Possuir registro profissional no COREN da região.
Estar quite com o Órgão de- Classe.
Conhecimento específico para chefia da unidade
Enfermeiro da CCIH:
-Registro profissional no COREN da região
-Estar em dia com as anuidades do COREN da região
-Experiência profissional mínima de dois anos como Enfermeiro de área hospitalar.
Técnico de Enfermagem:
-Registro profissional no COREN da região.
-Certidão Negativa.
-Perfil para trabalhar em equipe. Experiência profissional de seis meses.
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Auxiliar de Enfermagem:
-Possuir o título de Auxiliar de Enfermagem.
-Registro profissional no COREN da região
-Estar em dia com o COREN da região.
São atribuições do pessoal:
Chefe do Serviço de Enfermagem

•

Organizar e gerenciar o Serviço de - Enfermagem- x e implementar a sistematização da
assistência de Enfermagem.

•

Administrar os recursos humanos de Enfermagem de acordo com as necessidades
técnicas de cada unidade,
Enfermeiro Supervisor:

•

Supervisionar e administrar o Serviço de Enfermagem das unidades sob sua
competência.
Enfermeiro Chefe de Unidade

•

Distribuir tarefas e funções adequadas a cada elemento da equipe.

•

Elaborar responsabilizar-se pela escala de serviço do pessoal de enfermagem sob sua
supervisão.

•

Planejar os cuidados: de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade.
Enfermeiro do CCIH

•

Implantar e manter o sistema de vigilância epidemiológico das infecções hospitalares.

•

Elaborar treinamentos periódicos das rotinas do CCIH.

•

Manter pasta atualizada das rotinas nas unidades.
Técnico de Enfermagem

•

Prestar assistência de Enfermagem de maior complexidade.

•

Receber e passar o plantão de sua responsabilidade dentro do horário estabelecido pela
instituição.

•

Prestar os cuidados: de Enfermagem prescritos aos pacientes de acordo com as suas
necessidades.

•

Cumprir rigorosamente as prescrições médicas e de Enfermagem

•

Registrar e assinar os procedimentos executados.
Auxiliar de Enfermagem
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•

Auxiliar nas Atividades técnicas de baixa complexidade,

•

Zelar pela manutenção e organização da unidade

•

Zelar pela manutenção dos equipamentos da unidade em bom estado de conservação
e funcionamento.

•

Encaminhar ao expurgo todo o material usado.
Equipe Mínima

O Serviço enfermagem integrarem á o corpo de profissionais da Policlínica com uma
equipe mínima formada por profissionais de Enfermagem para: 01 Diretoria da Assistência
Enfermagem, 01 Coordenação de Clínica Médica, 01 Serviço de Controle de Infecção 01 para
Unidade de Centro de Materiais, 01 para Serviço de Núcleo do Paciente, 01 unidade móvel
prevenção câncer e Técnicos de Enfermagem, 18 Clínica Médica, 01 Unidade Móvel – Prevenção
Cancer (mamografia e Papanicolau), 01 Imagiologia, 01 laboratório,
Horário de funcionamento da área/serviço
O Serviço de Enfermagem da instituição manterá plantão durante 12 horas sendo que os
plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas vigentes:
- Horário Diurno
Ambulatório
7h às 19 horas (segunda a sexta feira), conforme rotinas estabelecidas pela instituição.
Todos os funcionários devem apresentar-se ao trabalho no horário determinado,
portando cédula do COREN da região
O pessoal de enfermagem ao ser admitido deve apresentar, além do registro profissional,
Certidão Negativa do COREN da região.
Anualmente o pessoal de enfermagem deve apresentar, ao Departamento de Pessoal,
comprovante de quitação da anuidade.
O pessoal de Enfermagem não poderá receber de usuários ou familiares, pagamentos
referentes aos serviços prestados durante sua jornada de trabalho.
6.4.2.5

Serviço de Fonoaudiologia

O Serviço de Fonoaudiologia tem como propósito realizar prevenção, avaliação,
diagnóstico e tratamento fonoaudiológico nas áreas de comunicação oral e escrita, audição e
motricidade oral.
O Serviço de Fonoaudiologia é regulamentado pela Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de
1981
Os serviços realizados pelo setor são: a promoção da saúde, avaliação e diagnóstico,
orientação, terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos
fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na
linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema mio funcional
orofacial e cervical e na deglutição. Cuida de todos os processos de comunicação humana e seu
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desenvolvimento, desde a sucção do leite materno até deglutição na melhor idade. Nos dias
atuais, ampliou sua atuação para outras áreas que também envolvem e influenciam a qualidade
de vida das pessoas, como o equilíbrio, o sono, a deglutição e a estética, juntamente com uma
equipe multidisciplinar.
Normas
Constituem princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela Fonoaudiologia:
I – Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos;
II – Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos aos
clientes, à coletividade e ao ecossistema;
III – Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional;
IV – Proteção à integridade humana;
V – Respeito à privacidade e à confidencialidade;
VI – Promoção da igualdade, da justiça, da equidade e do respeito à diversidade cultural
e ao pluralismo, para que não haja discriminação e estigmatização;
VII – Promoção da solidariedade e da cooperação;
VIII – Exercício da profissão com honra, dignidade e responsabilidade social;
IX – Compartilhamento de benefícios sociais, tanto na assistência quanto na pesquisa,
respeitando as normas deste código e da legislação em vigor;
X – Aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais.
DAS RESPONSABILIDADES GERAIS
Art. 6º Constituem deveres gerais do fonoaudiólogo:
I – conhecer, observar e cumprir a Lei no 6.965/1981, o Decreto no 87.218/1982, o Código
de Ética, bem como as determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia;
II – atender às convocações e cumprir as determinações e normas emanadas do Sistema
de Conselhos de Fonoaudiologia;
III – exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos
necessários, para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar o ecossistema;
IV – apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições quando as julgar
incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo dirigir-se, nesses
casos, aos órgãos competentes;
V – assumir responsabilidades pelos atos praticados;
VI – resguardar a privacidade do cliente;
VII – utilizar seu nome, profissão e número de registro no CRFa de sua jurisdição, em
qualquer procedimento fonoaudiológico do qual tenha efetivamente participado,
acompanhado de rubrica, assinatura ou certificado digital;
VIII – manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia;
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IX – portar a carteira ou a cédula de identificação profissional sempre que em exercício;
X – tratar com urbanidade e respeito os representantes e empregados das entidades da
categoria, quando no exercício de suas atribuições, de modo a facilitar o seu desempenho;
XI – informar aos órgãos e serviços competentes qualquer fato que comprometa a saúde
e a vida;
XII – servir, imparcialmente, à Justiça;
XIII – notificar doenças e agravos, conforme a legislação vigente;
XIV – incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar e
transdisciplinar;
XV – manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes
sociais;
XVI – recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica,
científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à
coletividade e ao meio ambiente;
XVII – assegurar que a intervenção fonoaudiológica não trará danos decorrentes de
imperícia, negligência ou imprudência;
XVIII – prestar adequadas informações a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências
acerca da assistência fonoaudiológica;
XIX – colaborar com as equipes de saúde, educação e assistência social no esclarecimento
a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de sua intervenção;
XX – cumprir a legislação específica do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, quando
na condição de fonoaudiólogo responsável técnico (RT);
XXI – pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumentos do Sistema de Conselhos
de Fonoaudiologia;
XXII – divulgar os preceitos deste código.
Art.7º Consistem em infrações éticas gerais do fonoaudiólogo:
I – utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua;
II – permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas;
III – adulterar resultados, exagerar, minimizar ou omitir fatos e fazer declarações falsas
sobre quaisquer situações ou circunstâncias da prática fonoaudiológica;
IV – agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, cliente para si ou para terceiros;
V – receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços fonoaudiológicos
que não tenha, efetivamente, prestado;
VI – assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros;
VII – solicitar ou permitir que outros profissionais assinem seus procedimentos;
VIII – estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade
realizada;
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IX – praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou
contravenção;
X – provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência, no
exercício profissional;
XI – causar atos danosos ao cliente ou à coletividade, seja por ação ou omissão, ainda que
em razão de imperícia, negligência ou imprudência;
XII – ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia que visem à formação
profissional de outrem que não seja acadêmico ou profissional de Fonoaudiologia;
XIII – ser cúmplice, sob qualquer forma, de pessoas que exerçam ilegalmente a
Fonoaudiologia ou cometam infrações éticas;
XIV – exigir vantagens pessoais e profissionais ao disponibilizar seus serviços
fonoaudiológicos à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe;
XV – não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia;
XVI – deixar de portar a carteira ou cédula de identificação profissional, sempre que em
exercício.
Rotinas
A equipe de fonoaudiologia a fará atendimento diferenciado e individualizado a pacientes
clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, pediátricos e geriátricos.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o que
permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
Área de abrangência
▪ 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 na clínica pediátrica, SERUPE e UTI Neonatal,
avaliando anatomia, fisiologia e morfologia do Sistema Sensório Oral, vias de alimentação,
habilitação e reabilitação, seguimento ambulatorial quando necessário. Discussões de casos
clínicos com equipe multidisciplinar.
▪ Adulto
Atenção ao paciente com distúrbio da deglutição (avaliação, reabilitação e
gerenciamento) em todas as clínicas médica, avaliação rápida das alterações de linguagem
adquiridas por distúrbios neurológicos, avaliação clínica vocal, seguimento ambulatorial quando
necessário. Discussões de casos clínicos com equipe multidisciplinar.
▪ Atendimento ambulatorial
São realizados atendimentos ambulatoriais tendo como ênfase os distúrbios da
deglutição adulto, infantil e neonatal, afasias, disartrias e algumas alterações vocais. Os
atendimentos são realizados por meio de interconsultas.
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Equipe Mínima
O Serviço Fonoaudiologia integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma equipe
formada por 2 (Dois profissionais e realizarão atendimento aos usuários, familiares/rede de
apoio social, com 02(seis) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às
13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às 19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).

6.4.2.6

Serviço de Odontologia

O Serviço de Odontologia da Policlínica , desenvolverá ações preventivas e curativas,
individuais e coletivas, em diversas especialidades Odontológicas que compreendem a Atenção
Básica: Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, Saúde Coletiva, Estomatologia
O exercício das atividades profissionais privativas do cirurgião-dentista só é permitido
com a observância do disposto nas Leis 4.324, de 14.04.64 e 5.081, de 24.08.66, no Decreto nº
68.704, de 03.06.71;
Normas
Compete ao cirurgião-dentista:
I - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos
adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;
II - prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas
em Odontologia;
III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive
para justificação de falta ao emprego;
IV - aplicar anestesia local e troncular;
Do quadro funcional
Atividades privativas do Atendente de Consultório Dentário
O exercício das atividades privativas do atendente de consultório dentário só é permitido
com a observância do disposto nestas normas.
Para se habilitar ao registro e à inscrição, como atendente de consultório dentário, o
interessado deverá ser portador de certificado expedido por curso ou exames que atendam,
integralmente aos dispostos na Lei e nos pareceres 460/75 e 699/72 do CFE.
Compete ao atendente de consultório dentário, sempre sob a supervisão do cirurgiãodentista ou do técnico em higiene dental:
a) orientar os pacientes sobre higiene bucal;
b) marcar consultas;
c) preencher e anotar fichas clínicas;
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d) manter em ordem arquivo e fichário;
e) controlar o movimento financeiro;
f) revelar e montar radiografias intra-orais;
g) preparar o paciente para o atendimento;
h) auxiliar no atendimento ao paciente;
i) instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto à cadeira
operatória;
j) promover isolamento do campo operatório;
k) manipular materiais de uso odontológico;
l) selecionar moldeiras;
m) confeccionar modelos em gesso;
n) aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental;
o) proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico.
É vedado ao atendente de consultório dentário:
a) exercer a atividade de forma autônoma;
b) prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental;
c) realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados nos
incisos do artigo 20 destas normas; e,
d) fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos
especializados da área odontológica.
O atendente de consultório dentário poderá exercer sua atividade, sempre sob a
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental, em consultórios ou clínicas
odontológicas, em estabelecimentos públicos ou privados.
Rotinas
A equipe de odontologia fará atendimento diferenciado e individualizado a pacientes
clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, pediátricos e geriátricos.
O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional,
realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, o que
permitirá maior eficiência ao serviço prestado.
Área de abrangência
Endodontia
Endodontia é a especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por meio de
prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos
tecidos Peri-radiculares.
As áreas de competência para atuação do especialista em Endodontia incluem:
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a) procedimentos conservadores da vitalidade pulpar;
b) procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares;
c) procedimentos cirúrgicos para-endodônticos; e,
d) tratamento dos traumatismos dentários.
Odontologia em Saúde Coletiva
Odontologia em Saúde Coletiva é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos
fenômenos que interferem na saúde bucal coletiva, por meio de análise, organização,
planejamento, execução e avaliação de serviços, projetos ou programas de saúde bucal,
dirigidos a grupos populacionais, com ênfase nos aspectos preventivos.
As áreas de competência para atuação do especialista em Odontologia em Saúde Coletiva
incluem:
a) análise sócio epidemiológica dos problemas de saúde bucal da comunidade;
b) elaboração e execução de projetos, programas e/ou sistemas de ação coletiva ou de
saúde pública visando à promoção, ao restabelecimento e ao controle da saúde bucal;
c) participação, em nível administrativo e operacional de equipe multiprofissional, por
intermédio de:
1) organização de serviços;
2) gerenciamento em diferentes setores e níveis de administração em saúde pública;
3) vigilância sanitária;
4) controle das doenças;
5) educação em saúde pública; e,
d) identificação e prevenção das doenças bucais oriundas exclusivamente da atividade
laboral.
Periodontia
Periodontia é a especialidade que tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a prevenção
e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao
restabelecimento da saúde periodontal.
As áreas de competência para atuação do especialista em Periodontia incluem:
a) avaliação diagnostica e planejamento do tratamento;
b) controle de causas das doenças gengivais e periodontais;
c) controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais;
d) procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos
periodontais;
e) outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do tratamento
das doenças gengivais e periodontais; e, estomatognático, visando a proporcionar conforto,
estética e saúde pela recolocação dos dentes destruídos ou perdidos e dos tecidos contíguos.
Estomatologia
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Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o
prognóstico e o tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das
manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o diagnóstico e a prevenção de doenças
sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento odontológico.
As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem:
a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na
área de saúde bucal;
b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, visando à
prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e
funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e,
c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao esclarecimento
do diagnóstico.
Equipe Mínima
O Serviço Odontologia integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma equipe
formada por 2 (Dois profissionais e realizarão atendimento aos usuários, familiares/rede de
apoio social, com 02(seis) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às
13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às 19:00) e 2 atendente de consultório dentário
sendo 1 (UM) no período matutino (7:00 às 13:00) e 1 (um) no período vespertino (13:00 às
19:00).
Horário de funcionamento da área/serviço
7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).

6.4.3 Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com
especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.
A Equipe Gestora está orientada a obter e garantir a melhoria na assistência,
considerando os recursos e a tecnologia existentes na Unidade de Saúde.
O gerenciamento exercido pela Equipe Gestora está descrito de forma transversal em
toda Proposta Técnica e está aportado nas diretrizes operacionais:
Valorizamos transparência
Implementar as linhas de cuidado prioritárias, em articulação com os demais pontos de
atenção e com a Gestão Estadual objetivando garantir a atenção à saúde. e Implementar o
Comitê de Qualidade e as Comissões Técnicas.
Incluir propostas de fortalecimento das ações de promoção e vigilância da saúde, de
acordo com o perfil e a distribuição das necessidades de saúde da população.
Dispor de Recursos Humanos capacitados e da infraestrutura necessária para ter
capacidade de resposta oportuna e efetiva
Definir um eixo comum de organização do cotidiano dos trabalhadores,
Organizar os processos de trabalho envolvendo os processos de humanização
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Alinhar os processos de trabalho para que permitam equilíbrio na promoção, prevenção
e atenção, entre o agudo e o crônico no cotidiano das agendas
Trabalhar o cuidado clínico qualificado, aos usuários, utilizando as terapêuticas mais
apropriadas, e o seu gerenciamento para continuidade de atenção em rede quando necessário.
Adequar apoio logístico e infraestrutura necessária, visando o aumento da capacidade de
organização das estruturas e práticas e a melhoria do desempenho.
Transferir conhecimento especializado aos profissionais para que os mesmos se
capacitem e fiquem mais resolutivos.
Identificar áreas de intervenção prioritária para o desenvolvimento de projetos.
Desenvolver um processo sistemático de informação e educação à população,
Adequar as propostas levando em conta as condições de vida dos diversos grupos e a
distribuição social dos riscos e dos danos à saúde.
Avaliar o resultado das ações desenvolvidas, por meio da aplicação de uma linha de base,
da avaliação de , processos e resultados e, da avaliação das opiniões de profissionais e usuários.
A Administração Geral compreende a Hotelaria, Recepção , Portaria/Segurança/
Almoxarifado e Manutenção Predial que devem funcionar 12h por dia;
Será apresentada uma visão geral desses serviços, acompanhado da área financeira e do
RH complementam a chamada Administração Geral
A área Financeira e RH funcionam de 2a a 6a das 8 às 18h, tendo em vista que não há
necessidade de plantões noturnos nem fins de semana.
A hotelaria hospitalar não fazia parte do contexto até há pouco tempo. Desde que o
médico fosse competente e a Policlínica aparentemente limpo, nada mais importava para o
paciente.
Nesse período, quem buscava a Policlínica para cuidar da saúde, ao entrar no ambiente
hospitalar ele deixava de ser cidadão, de ter vontade própria, de ter direitos e passava a ser
passivo (daí o nome, paciente), obedecendo às ordens médicas e da enfermagem. Esse tempo
passou.
Agora, quem busca a Policlínica não é mais paciente: é um cidadão que sabe de seus
direitos e suas responsabilidades. Ele vai em busca de solução para seus problemas e sente-se
com direito de ser bem atendido.
A Unidade de Saúde precisa corresponder não só às necessidades do usuário, mas
também às suas expectativas.
Já não basta a competência do médico, do enfermeiro e nem a aparência limpa da
Unidade.
O usuário quer ciência e tecnologia, mas também conforto e segurança. Quer que seus
medos sejam minimizados e o ambiente branco e estéril da Policlínica tradicional seja um pouco
mais humanizado.
Ele quer continuar em contato com o mundo, agora não só através do telefone, mas ele
quer televisão, jornais, revistas. Enfim, o paciente não quer se sentir excluído da sociedade e
exige um ambiente com aspecto que lembre mais um hotel e que cause menos estresse.
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Os hospitais, atualmente, reconhecem que precisam mudar o conceito de hospedagem
hospitalar para proporcionar ao usuário em vez de um ambiente frio, e impessoal, um ambiente
agradável e humanizado, ainda que muito complexo.
O INSTITUTO CEM tem uma visão voltada para a contínua busca da excelência, conciliando
os objetivos da Unidade de Saúde com o ato de hospedar, sem- perder; de vista a especificidade
de necessidades de Seus usuários.
A implantação de um novo conceito: de hotelaria-governança hospitalar: envolve
planejamento. É necessário que todos os serviços básicos da hotelaria governança _ hospitalar
tenham a sua gestão focada no usuário e na qualidade da assistência prestada.
Se hotelaria "quer dizer hospitalidade, ato de hospedar, de acolher com satisfação e
prazer" é indispensável que as pessoas que acolhem o usuário na Policlínica estejam conscientes
da importância do seu papel e que busquem continuamente sua capacitação para prestar um
serviço que proporcione o encantamento do usuário.
Somente a estrutura física e equipamentos de ponta não serão suficientes. As pessoas é
que fazem a diferença no atendimento, sendo indispensável o reconhecimento desse fato, pela
empresa de saúde e pelo próprio serviço de hotelaria hospitalar, para criar condições para
motivar e reter os talentos que agregam valor à assistência prestada.
O Serviço de Hotelaria-Governança Hospitalar é uma nova concepção de Hospitalidade
SUS que visa proporcionar ao seu usuário, conforto, segurança, e bem estar, através de algumas
ações inovadoras de hotelaria.
O objetivo INSTITUTO CEM irá acomodar os pacientes-usuários satisfatoriamente,
oferecendo um tratamento personalizado e humanizado durante sua permanência na Unidade
de Saúde.
•
•
•
•
•
•
•

A existência de. camareira, roupeiro e recepcionista, ao invés do antigo cargo "auxiliar
de serviços gerais".
A mudança de chefia para governanta e de zeladoria para Governança.
Oferecer equipe de camareira 12 horas.
Minimizar as tarefas da equipe de enfermagem, para dedicar maior tempo ao paciente.
Conciliar a saúde e o ato de receber bem, tornando o ambiente. Mais acolhedor para a
família e para o paciente.
Oferecer lanche no refeitório oferecido pela divisão de nutrição.
Manter programa. educativo para acompanhantes, por meio de palestras de deveres e
direitos, elaboradas periodicamente em salas com data Show .

Embora o foco principal seja o tratamento, e assistência; a Unidade e deve investir nos
serviços que envolvem a hospedagem, reconhecer ido o paciente e o seu acompanhante como
clientes.
Segundo o Manual de Humanização do Ministério da Saúde, "humanizar é garantir à
palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que o sofrimento humano, as percepções de dor ou
de prazer sejam humanizadas, é preciso que as palavras que o sujeito expressa sejam
reconhecidas pelo outro. É preciso, ainda, que esse sujeito ouça do outro, palavras de
reconhecimento. "A humanização depende de nossa capacidade de falar e de ouvir, depende
do diálogo com nossos semelhantes".
Aspectos Relevantes na Gestão de Hotelaria:
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•
•
•
•

Rouparia - melhor apresentação dos enxovais fornecidos na/ unidade através de Kits
embalados e selados.
Os carrinhos das camareiras aperfeiçoam o fluxo e o controle de roupas nas
enfermarias, evitando a manipulação pela enfermagem ou pelas mães (no caso da
pediatria), ocasionando grande evasão ou uso indevido das roupas.
Os uniformes causam um impacto positivo em relação a autoestima- e a valorização do
profissional e da imagem da Policlínica
Cursos — Instituições educativas que podem oferecer cursos específico de Governança
e camareira, é um investimento com ótimo aproveitamento na tomada de decisão e
conhecimento básico da área.

A proposta de humanização da assistência à saúde resulta na conquista de uma melhor
qualidade de atendimento à saúde do usuário e de melhores condições de trabalho para os
profissionais.
Os fatores que precisam ser observados para viabilizar o tratamento mais humanizado
são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boas condições de trabalho.
Educação continuada.
Resolubilidade
Mais garantia da -participação do usuário, e da família -no ;processo- de recuperação.
Acolhida individualizada c respeitosa.
Redução do afastamento do seu ambiente familiar,
Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados ê Sistema de incentivo ao
tratamento humanizado.
Modernizar as relações de trabalho, tornando as unidades mais harmoniosas.

A humanização resultante da implantação da Hotelaria- Governança na Unidade de Saúde
não vai curar a doença, mas torna o sofrimento mais tolerável, e o paciente mais propício ao
tratamento e transforma os familiares em importantes colaboradores.
É a humanização, através da Hotelaria- Governança, mudando condutas e
comportamentos tornando a Unidade de Saúde um espaço digno para os momentos difíceis de
seus usuários.
A Hotelaria da Unidade funcionará 12 horas por dia, 5 dias por semana.
AMBULATÓRIO
O Ambulatório funcionará de 2a a 6a feira das 07 ás 19hs, 12 hs/dia.
SADT : 12 horas/dia, 5 dias por semana , de 2a a 6a feira de 7h às 19hs
Equipe composta de Médicos, Enfermeiros, Agente Administrativo, condutores de macas,
etc.
RECEPÇÕES
As recepções da Policlínica funcionarão da seguinte forma: Ambulatório: de 2a a 6a feira
de 7h às 19h.
SADT : 12 horas/dia, 5 dias por semana .
Equipe composta por recepcionista e vigilantes.
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PORTARIA
Funcionarão 1 2h por dia, 5 dias por semana, sendo que será definido, em função do
layout físico da Unidade como será distribuída a equipe pelas portas de acesso. Equipe composta
por seguranças
SEGURANÇA
Funcionarão 24h por dia; -7 dias por semana, sendo que será (definido,-- em função do
layout físico da Unidade como será distribuída pelas portas de acesso, bem como a redução de
pessoal no turno da noite e fins de semana.
Equipe composta por seguranças
ALMOXARIFADO
O Almoxarifado funcionará de 2a a 6a feira das 7 às 19hs com equipe: completa.
Equipe composta pelo Coordenador da Área , Auxiliares de almoxarifado e Agente
Administrativo.
MANUTENÇÃO PREDIAL
A Manutenção Predial funcionará 12h por dia 5 dias por semana.
Equipe composta por eletricistas, Coordenador da área, Auxiliares de manutenção,
Assessor Administrativo.
6.4.3.1

Serviço de Administração geral

A estrutura administrativa da Policlínica, será estruturada conforme realidade e
características da unidade, visando melhoria contínua e dar suporte para a implementação de
um atendimento humanizado, bem como visa proporcionar atividades que alcancem as metas
preestabelecidas, sendo que o modelo de gestão a ser implementado pelo Instituto CEM tem por
norte adotar elementos e um modelo que busca o alinhamento com as Diretrizes do Sistema
Único de Saúde – SUS com a manutenção do atendimento ininterrupto dos pacientes e
proporcionando condições de trabalho e segurança da equipe.
Cada setor terá supervisão do respectivo responsável, devidamente designado, bem como
contará com estrutura e profissionais de apoio técnico-operacional e administrativa, que
acompanhará os horários de funcionamento já estabelecidos na presente proposta de trabalho
e preconizados no Edital. Os serviços administrativos comuns funcionarão em dias úteis e dentro
do horário comercial, à exceção das aditividades cruciais que requeiram atendimentos em
horários diferenciados (lavanderia, limpeza, farmácia, segurança, dentre outros).
A equipe mínima da unidade será estruturada conforme demanda de cada setor ligado a
Administração Geral e como demonstrado no modelo proposto de Organograma constante na
presente Proposta Técnica. Além da estrutura técnico-operacional prestada diretamente pela
Administração do Instituto CEM, a Administração da Policlínica também terá sua estrutura, no
qual relacionamos a seguir e resumidamente apresentamos suas respectivas atribuições:
Gestão de Pessoal - responsável por todo tratamento documental e de atendimento
relacionado aos profissionais da unidade;
Logística - na qual acompanhará toda a cadeia logística da unidade, inclusive
recepção, bem como a gestão de contratos e os serviços de segurança e transporte;
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Engenharia Clínica – acompanhamento, execução e gestão das manutenções
preventivas e corretivas de todo parque tecnológico de equipamentos médicohospitalares da Policlínica;
Segurança e Saúde do Trabalhador – responsável por acompanhar a segurança e
saúde dos profissionais, com alimentação de dados estatísticos, controle de
documentos e implementações de ações visando a prevenção de acidentes.
Faturamento e Contas Hospitalares – acompanhará a produção e faturamento
dos atendimentos realizados na unidade, devidamente descritos no Manual de rotinas
administrativas para Faturamento de Procedimentos;
Material e Patrimônio – no qual controlará a gestão de materiais, móveis e
equipamentos diversos, bem como dará o devido tratamento conforme normas de
gestão patrimonial relacionados na presente proposta;
Manutenção Predial – responsável pela gestão estrutural da unidade,
providenciando manutenções e intervenções para viabilizar a continuidade do
atendimento aos pacientes e as atividades técnico-operacionais e administrativa da
Policlínica;
Hotelaria – acompanhará os serviços de lavanderia, rouparia, dedetização e
controle de pragas, ajardinamento, limpeza e desinfecção hospitalar visando
continuidade dos serviços da unidade, proporcionando segurança e conforto dos
pacientes;
Farmácia – gestão de todo estoque, recebimento e distribuição de
medicamentos, insumos e correlatos na unidade;
Documentação e Arquivo – acervo documental dos pacientes e da Policlínica com
base na Tabela de Temporalidade e legislação em vigor.
Desta forma e, assim como já utilizado pelo Instituto CEM, para as atividades
administrativas desempenhadas na Policlínica, serão adotados fluxos, Procedimentos
Operacionais Padrão e demais ferramentas aplicáveis a higienização e desinfecção das
unidade, manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial, máquinas, móveis e
equipamentos, dedetização e desratização, normativas para gestão dos recursos
humanos e serviço de medicina do trabalho conforme consta na legislação vigente, bem
como adotados os regulamentos e normas para contratação de serviços, compras de
itens para suprimento e ressuprimento da Policlínica, conforme normas e
detalhamentos já explanados ao longo desta Proposta de Trabalho para o
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica.
No âmbito de segurança da Policlínica, a Direção Administrativa deverá organizar
e planejar as ações em conformidade com as normativas de procedimentos
administrativos integrados em conjunto com as demais áreas técnicas de atendimento
direto aos pacientes, considerando e respeitando as rotinas executadas pelas equipes
multidisciplinares. Abaixo segue um modelo de controle de acesso a Policlínica, onde
serão implementadas normas que disciplinam a circulação de pessoas no interior da
Policlínica, cujos moldes inicialmente propostos seguem abaixo, porém, que poderão
ser adequados para melhor se enquadrarem a necessidade da unidade:
Segurança – Acesso
1-Diretrizes Gerais:
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1.1- O Serviço de Recepção e Vigilância deverá ser informado previamente pelo
setor competente quando da entrada de pessoas para participação em eventos,
reuniões, grupos educativos, imprensa e outros na Unidade;
1.2- O servidor/profissional que receber visitas, ou solicitar qualquer prestação
de serviço externo afeto a Policlínica, ficará responsável pela permanência destes na
instituição, devendo encaminhá-los à recepção na sua saída;
1.3- O acesso de profissionais e servidores a Policlínica deverá se dar
exclusivamente pela Portaria destinada a tal, mediante apresentação e porte de crachá,
em local visível; independentemente do sistema de biometria, quando disponível;
1.4- As ambulâncias que vierem transportando pacientes de outras unidades para
internação deverão estacionar em área específica. Somente serão liberadas as
ambulâncias mediante a autorização da equipe;
1.5- As visitas aos pacientes , bem como de visitantes e fornecedores, somente
poderão adentrar a Policlínica, após cadastro e autorizações específicas, conforme o
caso;
1.6- O acesso dos pacientes externos para consulta no Ambulatório, assim como
o de seus acompanhantes, e os Pacientes para realização de exames, dar-se-á
exclusivamente pela portaria e horários específicos;
1.7- Durante todo o decorrer do expediente e, principalmente ao final das
atividades diárias, as Coordenações/Supervisões ficarão incumbidas de verificar o
devido fechamento dos portões internos que interligam as alas da Policlínica.
1.8- Na área destinada à cargas ou descargas na unidade, todas as entradas e
saídas de veículos, materiais, equipamentos, deverão ser registradas em formulário
específico, contendo pelo menos o horário de entrada e saída, dados da placa do
veículo, nome da empresa e identificação do condutor, sendo vedada a pernoite no
pátio por veículos de prestadores de serviços (limpeza, segurança, manutenções, etc);
2- Corredores, Rampas, Escadas e Áreas Comuns
•

O trânsito e permanência de pessoas sem identificação nos Corredores, Rampas, Escadas
e Áreas Comuns da Policlínica deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria
Administrativa e à Seção de Segurança, que tomará as medidas cabíveis;

•

Todos os profissionais e servidores somente poderão ter acesso e locomoção na
Policlínica se estiverem em escala regular de trabalho e utilizando-se do uniforme, crachá
e identificação apropriada;

•

Autoridades e visitantes, somente poderão transitar na Policlínica devidamente
identificados e acompanhados de profissional responsável.
3 - Serviço de Segurança

O serviço de segurança da Policlínica poderá ser terceirizado. Os setores poderão ter
comunicação entre rádios e ramais internos da unidade;
Vislumbra-se ainda a possibilidade do monitoramento constante do sistema de vídeo, a se
implementar conforme estrutura da Policlínica
Manutenção Predial
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O Serviço de Manutenção Predial da Policlínica, será responsável por toda a estrutura física
das unidades. Sob o seu comando estarão às ações relativas manutenções preditiva, preventivas
e corretivas.
6.4.3.1.2.1 Planejamento
A estrutura da unidade que compõem a Policlínica, deverá ser um organismo dinâmico,
sempre em mutação: paredes e divisórias são seguidamente removidas, deslocadas e
acrescidas; alterações espaciais se sucedem em decorrência de exigências normativas,
administrativas e técnicas; novos equipamentos demandam suportes, apoios, suprimentos e
instalações (água, energia elétrica e outros).
Didaticamente, as unidades abrangem em seu bojo várias Arquiteturas”, como:
Arquitetura-Infecto-Preditiva, Arquitetura-Segurança-Preditiva, Arquitetura-AdministraçãoPreditiva, Arquitetura-Humanização-Preditiva, Arquitetura Manutenção-Preditiva. É a
manutenção predial por Antecipação”.
6.4.3.1.2.2 Continuidade, Organização e Operacional.
A Manutenção Orgânica encontra-se vinculada à Arquitetura, à Construção, às
Instalações, aos Equipamentos e à Funcionalidade. A Manutenção Operacional é a que sucede
e é a que dá continuidade à Manutenção Orgânica, prevenindo, conservando, reparando,
preservando e assegurando a operacionalidade da Policlínica.
Manutenção Orgânica, Arquitetura-Manutenção-Preditiva ou Arquitetura de
Manutenção são direcionados para os requisitos arquitetônicos, construtivos, de instalação e de
equipamentos, que a arquitetura deve prever e incorporar ao edifício, para viabilizar, facilitar e
tornar econômica e racional a manutenção futura da Policlínica e, principalmente, para
assegurar a imprescindível Continuidade Operacional” (sem interrupção) de setores vitais e
críticos
A presente proposta de Serviço de Manutenção Predial cuida de aspectos de Manutenção
Operacional, relacionados a Manutenção Preventiva, Condicionada a Manutenção Corretiva,
com o objetivo é a abordagem de recursos e meios a serem incorporados, pela Arquitetura da
Policlínica visando ir ao encontro e facilitar e tornar possível a correta Manutenção Preventiva,
Manutenção Condicionada e Manutenção Corretiva e tornar viáveis e/ou menos problemáticas
as alterações e novas incorporações, que se sucederão no dia-a-dia da Policlínica.
A Manutenção Preventiva Condicionada, como o nome sugere, é uma manutenção
dependente de tecnologia mais avançada, visando apurar, com mais precisão, as condições e o
estado da estrutura. O seu diagnóstico encontra-se condicionado a procedimentos técnicos, a
recursos e instrumentos especializados, como: o ultrassom, que detecta fissuras estruturais; a
espectrometria, que realiza diagnóstico através de análise da natureza de partículas presentes
no lubrificante; a ferrografia, que quantifica o desgaste através de analises minuciosas; a
Manutenção Preventiva Condicionada recorre, ainda, a outros indicadores e meios de
diagnóstico precoce, como: aquecimento, velocidade, ruído, desgaste, folga,
desbalanceamento, desalinhamento, desregulagem e outros.
6.4.3.1.2.3 Sistema de Gestão dos Serviços da Seção de Manutenção Predial
A durabilidade de uma edificação não depende apenas da qualidade dos materiais
empregados em sua construção. É necessário garantir o uso adequado dos sistemas prediais,
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executar as ações de manutenção em conformidade e planejamento e tomar as ações de
manutenção corretiva sempre que necessário.
Estas ações devem ser percebidas como investimento no patrimônio público.
Visando fornecer subsídios para o planejamento e execução das ações dos serviços de
manutenção, apresentamos a seguir as Referências para os sistemas críticos, contendo as
seguintes informações:
•

Descrição do sistema;

•

Cuidados de uso;

•

Manutenção preventiva;

•

Manutenção corretiva – critérios de inspeção.

•

Considera-se os seguintes serviços críticos:

•

Instalações Hidrossanitárias;

•

Instalações Elétricas;

•

Revestimento de Paredes e Tetos;

•

Revestimento Cerâmico e Rejunte;

•

Revestimento de Pedras Naturais;

•

Piso Cimentado e Pisos Acabados em Concreto;

•

Pintura Interna e Externa;

•

Esquadrias;

•

Forros;

•

Divisórias;

•

Impermeabilização;

•

Coberturas;

•

Sistemas de Condicionamento de Ar.

É importante ressaltar que as recomendações contidas nas referências devem ser
avaliadas quanto à sua pertinência para a estrutura do prédio em questão, devendo-se fazer as
adaptações necessárias, principalmente no que se refere à periodicidade das manutenções
preventivas. Outros itens porventura não citados aqui, porém necessários para garantir a
conservação do prédio que abrange a Policlínica, e que podem ser acrescentados no
planejamento da manutenção.
6.4.3.1.2.4 Instalações Hidrossanitárias
Descrição do Sistema: As Instalações Hidrossanitárias são constituídas pelas seguintes
partes:
Água Fria e Água Quente
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•

Pontos de água (fria quente): pontos que alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os
chuveiros, as pias, os tanques e as máquinas de lavar Tubulação de sucção: entre o ponto
de tomada no reservatório inferior e a entrada da bomba Tubulação de recalque: leva
água do reservatório inferior para o reservatório superior. Barrilete: conjunto de
tubulações de saída do reservatório superior que alimentam as colunas de distribuição
(prumadas).

•

Prumadas de água (fria): são constituídas por tubulações principais que trazem a água do
reservatório superior.

•

Ramais e sub ramais de distribuição de água (fria e quente): alimentadores dos diversos
pontos, nos cômodos apropriados.

•

Aquecedores: podem ser individuais ou centrais, de passagem ou por acumulação.

•

Para estes equipamentos, seguir recomendações específicas dos fabricantes.

•

Registros:

•

Registros de pressão: válvulas de pequeno porte, instaladas em sub ramais ou em pontos
de utilização, destinadas à regulagem da vazão de água ou fechamento.

•

Registros de gaveta: válvulas de fecho para a instalação hidráulica predial, destinadas a
interrupção eventual de passagem de água para reparos na rede ou ramal.
Esgoto:

•

Pontos de esgoto: pontos por onde são liberadas as águas servidas de lavatórios, vasos
sanitários, tanques etc, além dos ralos secos e sifonados.

•

Tubulação de esgoto: dividida em ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda,
subcoletores e coletores.

•

Tubulação de ventilação: possibilita o escoamento dos gases emanados do coletor
público.

•

Ralos e sifões:

•

Ralos: devem possuir grelhas de proteção para evitar que detritos maiores caiam em seu
interior, ocasionando entupimento.

•

Ralos sifonados e sifões possuem "fecho hídrico", que consiste numa pequena cortina de
água, que evita o retorno do mau cheiro.

•

Águas pluviais:

•

Águas de chuvas ou de lavagem: São normalmente coletadas pelas redes pluviais.

•

Sistema de águas pluviais: tem a função de recolher e dispor adequadamente as águas
pluviais. Composto por calhas e condutores horizontais e verticais, estes

6.4.3.1.2.5 Sistemas hidráulicos de combate a incêndio:
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•

Constituídos por reserva de água específica, tubulação de incêndio, hidrantes,
mangotinhos e sprinklers. Os sistemas hidráulicos de combate a incêndios trabalham
com pressões e vazões mínimas superiores às de uma instalação predial convencional.
Na maioria das vezes deve ser utilizado um sistema de bombas de incêndio para recalcar
a água com pressão suficiente para produzir a vazão requerida ou, simplesmente,
reforçar a pressão natural existente.
Cuidados de Uso
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•

Não lançar objetos nos vasos sanitários e ralos que possam causar entupimento, tais
como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental, etc.

•

Não jogar gordura ou resíduo sólido nas pias e nos lavatórios. Jogá-los no lixo.

•

Usar a grelha de proteção nos ralos das pias de cozinha.

•

Não subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando
ferimentos graves. Não permitir sobrecarga sobre as bancadas.

•

Não utilizar hastes, ácidos ou similares para desobstrução do esgoto.

•

Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem
ocasionar mau cheiro, em função da ausência de água nos ralos e sifões. Para eliminar
este problema, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo de cozinha para a
formação de uma película, evitando-se assim a evaporação.

•

Durante longos períodos sem utilização de áreas molhadas, manter os registros de gaveta
fechados.

•

Não apertar em demasia os registros, torneiras e misturadores.

•

Ao instalar filtros e torneiras não os atarraxar com excesso de força, pois pode danificar
a saída da tubulação, provocando vazamentos.

•

Não retirar elementos de apoio de peças de utilização ou bancadas (mão francesa, coluna
do tanque, etc.).

•

Manter desobstruído o extravasor (ladrão).

•

Manter o ralo e seu entorno livre de detritos ou qualquer material que possa causar
entupimento.

•

Limpar os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox em
pias, com água e sabão neutro e pano macio. Nunca com esponja ou palha de aço e
produtos abrasivos.

•

O sistema de combate a incêndio não pode ser modificado e a água de reserva deve ser
mantida.

•

Manter instalações de incêndio sinalizadas.

•

Nunca utilizar a mangueira do hidrante para qualquer outro uso que não seja combate a
incêndio.

•

Manter livre o acesso a hidrantes e extintores.

•

Não utilizar a caixa de incêndio para depósito de materiais, mesmo que
temporariamente.

Manutenção Preventiva

Periodicidade
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Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Utilizar
como referência a Planilha Modelo para Acompanhamento de Consumo
de Energia e Água.

Diária

Limpar ralos e grelhas das águas pluviais. Caso identifique-se
grande quantidade de resíduos, fazer a limpeza diária.

Semanal

Alternar o funcionamento das bombas de recalque. Sugere-se
ligar a bomba reserva por um dia a cada quinze dias.

Quinzenal

Verificar o funcionamento da bomba (ruído, apoios, vibração,
estabilidade).

Mensal

Limpar os bicos removíveis das torneiras, pois é comum o
acúmulo de resíduos provenientes da própria tubulação.

Mensal

Limpar e verificar a regulagem do mecanismo de descarga.

Mensal

Limpar caixas de inspeção e caixas de gordura. Pode-se alterar
esta periodicidade para trimestral, caso o volume de resíduos seja
pequeno.

Mensal

Verificar fechos hídricos das caixas sifonadas.

Mensal

Analisar consumo de água e efetuar testes de verificação de
vazamentos, quando identificado na leitura do medidor aumento
injustificado do consumo.

Mensal

Operar (fechar e abrir completamente) os registros de gaveta,
principalmente dos barriletes e do subsolo;

Trimestral

Limpar crivo da válvula de pé.

Semestral

Limpar crivos dos chuveiros e arejadores.

Semestral

Efetuar limpeza dos reservatórios, com empresa especializada.
Caso seja identificado algum indício de contaminação ou problemas no
fornecimento de água potável pela rede pública, efetuar a limpeza em
caráter extraordinário.
Acionar tubulações que não são constantemente usadas, como o
extravasor, de forma a evitar incrustações e entupimentos.
Limpar calhas e buzinotes (planejar uma limpeza para antes das
chuvas).
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Limpar ralos e sifões das louças, tanques, lavatórios e pias,
retirando todo material causador de entupimento (panos, fósforos,
cabelos, etc.) e jogando água a fim de se manter o fecho hídrico nos
ralos sifonados, evitando o mau cheiro proveniente da rede de esgoto.

Semestral

Verificar tubulações de captação e drenagem da água do jardim
para detectar a presença de raízes que possam entupir a tubulação.

Anual

Verificar e substituir, quando necessário, as gaxetas, anéis o ring
e a estanqueidade dos registros de gaveta, visando evitar vazamento.

A cada 3 anos

6.4.3.1.2.6 Manutenção Corretiva – Critérios de Vistoria

•

Realizar uma verificação visual dos pontos de saída de água, registros, válvulas, pontos de
coleta de esgoto, ralos, etc., após a conclusão dos reparos.

•

Verificar se os materiais utilizados nos reparos atendem às normas de referência (indicação
nas peças) e se são compatíveis com os materiais já instalados.

•

Verificar o correto funcionamento de registros e válvulas, após a conclusão da instalação de
água fria. Para verificar o registro de gaveta, fechá-lo e abrir uma torneira. Um leve
escoamento de água é aceitável nestes casos.

•

Em caso de reparos em tubulações de água, solicitar que sejam realizados testes de pressão.
Verificar se existem vazamentos, utilizando água sob pressão 50% superior à pressão estática
máxima da instalação durante pelo menos 6 horas. Aguardar 1h para cada metro de coluna
d´água antes de submeter a tubulação à pressão. Caso se faça teste de pressão, aguardar
12h.

•

Verificar inclinações mínimas dos tubos de esgoto: 1% para DN 100 e 2% para DN 75.

•

Verificar diâmetro mínimo dos tubos de esgoto:

•

Ramal de descarga de esgoto secundário: DN 40

•

Ramal de descarga que descarregue vaso sanitário: DN 100

•

Tubo de queda que descarregue vaso sanitário: DN 100

•

Coletor Predial: DN 100

•

Cortes em tubos devem sempre ser executados perpendicularmente ao eixo da peça.

•

Tubos cortados fora de esquadro podem originar vazamentos.

•

Verificar inclinação mínima das calhas: 0,5%.

6.4.3.1.2.7 Instalações Elétricas Descrição do Sistema:
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Uma instalação elétrica é constituída por diversos elementos, tais como componentes
elétricos, circuitos e quadro elétrico de distribuição, conforme descrito a seguir.
Componentes Elétricos:

•

Tomadas de uso geral: para ligação de aparelhos de utilização móveis ou portáteis.

•

Tomadas de uso específico: para ligação de equipamentos fixos e estacionários.

•

Pontos de iluminação: para ligação de lâmpadas e luminárias.

•

Interruptores: para acionamento dos pontos de iluminação.

•

Quadro de distribuição (QD): recebe a energia do medidor e distribui para os diversos
circuitos. Neles se encontram os dispositivos de proteção (disjuntores).
Condutores Elétricos:

•

Tem a função de transportar energia elétrica necessária ao bom funcionamento de todos os
equipamentos. São feitos comumente de cobre ou de alumínio, com

•

Isolamento de PVC
Eletroduto:

•

Tem função de proteger os condutores contra as ações mecânicas e corrosão. Tem também
a função de proteger contra perigos de incêndio, resultante de superaquecimento de
condutores. Podem ser tubos de metal ou de PVC, rígidos ou flexíveis.
Circuito:

•

É um conjunto de tomadas de uso geral e específico, pontos de energia, pontos de iluminação
e interruptores, cuja fiação se encontra interligada.
Quadro Elétrico:

•

É composto por disjuntor geral com chave seccionadora ou dispositivo diferencial residual
(DR), que desliga todos os circuitos, e por diversos disjuntores secundários, que desligam os
seus respectivos circuitos. Esse disjuntor diferencial tem ainda a função de segurança de
todos os circuitos elétricos contra as correntes de fuga provocadas por aparelhos
eletrodomésticos ou instalação elétrica em más condições de conservação.

6.4.3.1.2.7.1 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

•

É constituído pelos seguintes elementos: captores (para-raios, terminais), condutores de
interligação ou descida, sistema de aterramento (hastes, cabos).

6.4.3.1.2.7.2 Sistema de Aterramento:

•

Parte da instalação elétrica que visa proteger as edificações e as pessoas contra descargas
atmosféricas e cargas eletrostáticas, por meio de ligação à terra. Constituído por condutor
de proteção e eletrodo de aterramento (quando em barras rígidas, é chamado de haste de
aterramento).
Cuidados de Uso
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•

Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se desligará
automaticamente. Neste caso, bastará religá-lo e tudo voltará ao normal. Caso ele volte a
desligar, é sinal de que há sobrecarga contínua ou que está ocorrendo um curto em algum
aparelho ou no próprio circuito. Neste caso, é preciso solicitar os serviços de um profissional
habilitado.

•

Sempre que for fazer manutenção, limpeza, reaperto nas instalações elétricas ou mesmo
uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente ao circuito ou, na
dúvida, o disjuntor geral.

•

Em caso de necessidade de corte de energia, sobretudo havendo dúvida sobre o disjuntor
específico, desligar o disjuntor geral ou disjuntor diferencial residual (DR).

•

Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o local escolhido para a sua colocação é provido
de instalação elétrica adequada para o seu funcionamento nas condições especificadas pelos
fabricantes.

•

Utilizar proteção individual (ex.:estabilizadores, filtros de linha e etc.) para equipamentos
mais sensíveis (como computadores, central de telefone, etc.).

•

As instalações de equipamentos, lustres ou similares deverão ser executadas por técnico
habilitado, observando-se em especial o aterramento, tensão (voltagem), bitola e qualidade
dos fios, isolamentos, tomadas e plug s a serem empregados;

•

Em instalações aparentes, os eletrodutos rígidos devem ser fixados de modo a constituírem
um sistema de boa aparência e firmeza

•

Não abrir furos em paredes próximas ao quadro de distribuição.

•

Não utilizar benjamins” ou extensões com várias tomadas, pois eles provocam sobrecargas.

•

Nunca ligar aparelhos diretamente nos quadros de luz.

•

Não ligar aparelhos com voltagem diferente das tomadas.

•

Quaisquer serviços nos sistemas elétricos devem ser realizados por profissionais habilitados.

•

Efetuar limpeza nas partes externas das instalações somente com pano seco.

•

Em caso de incêndio, desligar o disjuntor geral do quadro de distribuição.

•

Quando a edificação estiver sem uso, recomenda-se desligar a chave geral (disjuntor geral)
no quadro de distribuição.

•

Só instalar lâmpadas compatíveis com a tensão do projeto.

•

Evitar contato dos componentes dos sistemas com água.

•

Identificar a tensão das tomadas diferentes do padrão da edificação. (Ex: identificar tomadas
em 220V quando o padrão geral for 127V).
Manutenção Preventiva, Periodicidade /Recomendações gerais:
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•

É de responsabilidade de contratantes e contratados cumprir a NR-10 – Segurança em
Instalações e Serviços de Eletricidade.

•

A manutenção deve ser executada com os circuitos desenergizados (disjuntores desligados);

•

Permitir somente que profissionais habilitados tenham acesso às instalações e
equipamentos.

•

Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de lâmpadas, limpeza e
reabertos dos componentes, desligar os disjuntores correspondentes.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de energia.
Utilizar como referência a Planilha
acompanhamento de Consumo de Energia e Água.

Modelo

Diária

para

Fazer teste de funcionamento do sistema de iluminação de
emergência;

Mensal

Verificar se os fusíveis do sistema de iluminação de emergência
estão mal fixados ou queimados;

Bimestral

Rever estado de isolamento das emendas de fios.
Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no
próprio disjuntor. Ao apertar o botão, a energia será cortada.

Semestral
Semestral

Caso isso não ocorra, trocar o disjuntor.
Verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo as peças
que apresentarem desgaste (tomadas, interruptores, pontos de luz).

Semestral

Verificar a continuidade dos condutores em cobre no do sistema
de aterramento.

Anual

Desobstruir poços de inspeção das hastes de aterramento.

Anual

Verificar interligação das antenas ao sistema de aterramento.

Anual

Reapertar todas as conexões dos Quadros de Distribuição.

Anual

Realizar manutenção preventiva da subestação com empresa
especializada.

A cada 2
anos

Efetuar manutenções previstas do grupo gerador;

Conforme
fabricante
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Revestimentos e Pisos
Paredes e Tetos
Descrição do Sistema
Revestimento em Argamassa /Gesso

•

São revestimentos utilizados para regularizar a superfície dos elementos de vedação e
estruturais, servindo de base para receber outros acabamentos ou pintura. Auxiliam na
proteção dos elementos de vedação e estruturais contra a ação direta de agentes agressivos.
Cuidados de Uso

•

Antes de realizar quaisquer furos em paredes, verificar a posição das instalações hidráulicas,
elétricas e impermeabilização.

•

Para melhor fixação de objetos nas paredes e tetos, utilizar parafusos com buchas
apropriadas ao revestimento. Evitar o uso de pregos para não danificar o acabamento.

•

Evitar o choque causado por batida de portas.

•

Não lavar as paredes e tetos com água e produtos abrasivos (ex: cloro líquido, soda cáustica
ou ácido muriático).
Manutenção Preventiva Periodicidade

•

Não há ações específicas para manutenção preventiva dos revestimentos de paredes. Devese, no entanto, executar inspeções periódicas e corrigir eventuais patologias (fissuras, trincas,
umidade, etc) que sejam identificadas. Repintar paredes e tetos. A cada 3 anos.
Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar visualmente o aspecto final do revestimento, incluindo textura adequada à
aplicação do acabamento final (pintura, textura ou cerâmica).

•

Quando executado grandes reparos em paredes perpendiculares, verificar o esquadro entre
as paredes com esquadro de alumínio.

•

Verificar a planeza do revestimento utilizando uma régua de alumínio (tolerância: ± 3 mm);

•

Verificar a regularidade dos cantos, também com o apoio de uma régua de alumínio.
Cerâmico e Rejuntes
Descrição do Sistema
Azulejo / Cerâmica / Porcelanato
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•

Utilizados em revestimento de paredes e pisos para dar acabamento em áreas úmidas como
cozinhas, banheiros, lavabos e áreas de serviço, protegendo estes ambientes e aumentando
o desempenho contra umidade e infiltração de água. Facilitam também a limpeza e tornam
o ambiente mais higiênico, além de possuírem uma função decorativa. Devem ser assentados
com argamassa colante.

•

Podem ser classificados por vários critérios, entre eles o desgaste da superfície esmaltada
(PEI), dureza e outros.
Argamassa colante

•

Produto industrial, no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e
aditivos químicos, que, quando misturado com água, forma uma massa viscosa, plástica e
aderente, empregada no assentamento de placas cerâmicas para revestimento.
Rejuntes

•

Tratamento dado às juntas de assentamento dos materiais cerâmicos e pedras naturais para
garantir a estanqueidade e o acabamento final dos revestimentos de pisos e paredes e
dificultar a penetração de água.

•

Os rejuntes também têm a função de absorver pequenas deformações, por isso, existe um
tipo específico de rejuntamento para cada local e tipo de revestimento.

•

São utilizados no preenchimento das juntas de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes,
tanto internos(a) quanto externamente. Também são utilizados em pedras naturais, pastilhas
de porcelana e pastilhas de vidro.
Cuidados de Uso
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•

Antes de perfurar qualquer peça, deve-se consultar os projetos de instalações para evitar
perfurações em tubulações e camadas impermeabilizadas.

•

Para fixação de móveis ou acessórios, utilizar somente parafusos com buchas especiais,
evitando impacto nos revestimentos que possam causar fissuras.

•

Utilizar sabão neutro para lavagem. Não utilizar produtos químicos corrosivos tais como cloro
líquido, soda cáustica ou ácido muriático. O uso de produtos ácidos e alcalinos pode causar
problemas de ataque químico nas placas cerâmicas e nos rejuntes.

•

Na limpeza, tomar cuidado com o encontro de paredes e tetos em gesso.

•

Não utilizar bomba de pressurização de água na lavagem, bem como vassouras de piaçava
ou escovas com cerdas duras, pois podem danificar o rejuntamento.

•

Evitar bater com peças pontiagudas, que podem causar lascamento nas placas cerâmicas.

•

Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e materiais pesados. Não os arrastar
sobre o piso, a fim de evitar riscos, desgastes e/ou lascamentos.

•

Não colocar vasos de planta diretamente sobre o revestimento, pois podem causar manchas.

•

Não usar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de cantos difíceis.

•

Usar escova apropriada.

•

Não raspar com espátulas metálicas. Usar, quando necessário, espátulas de PVC.

•

Não utilizar palhas ou esponjas de aço na limpeza.

•

Em áreas muito úmidas como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar
fungo ou bolor nos rejuntes.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar e completar o rejuntamento, a cada ano ou quando
aparecerem falhas.

Anual

Lavar as paredes externas para retirar o acúmulo de sujeira,
fuligem e fungos. Utilizar sabão neutro para lavagem. Não utilizar
produtos químicos corrosivos.

Anual

No caso de fachadas e pisos, verificar as juntas de trabalho.
Estas devem ser preenchidas com mástique e nunca com argamassa
para rejuntamento.

Anual
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Verificar se existem peças soltas ou trincadas e reassentá-las
imediatamente com argamassa colante adequada.

Anual

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar na embalagem se as características dos produtos (cerâmicas, argamassas colantes,
rejuntes) atendem aos requisitos de uso.

•

Verificar visualmente o nivelamento entre as peças, a planeza do revestimento, a variação na
espessura das juntas e a presença de saliências.

•

Verificar visualmente o preenchimento das juntas entre as peças, nas quais não devem haver
falhas (falta ou excesso).

•

Verificar visualmente a limpeza das peças.
Revestimento em Pedras Naturais
Descrição do Sistema

Pedras naturais são mármores, granitos, ardósias, etc. São utilizadas em revestimento de
pisos e paredes, internas e externamente. Além de ser elemento decorativo, podem evitar a
passagem de água, presença de umidade e diminuir a propagação do som. São utilizadas também
em tampos de pia e balcões.
As pedras são extraídas de jazidas naturais e podem ou não receber acabamento.
Características como a dureza dependerão do tipo de cada pedra. As diferenças de tonalidade e
desenho também são características destes tipos de revestimento.
As peças poderão ser assentadas sobre argamassa, com aplicação de argamassa colante
ou utilização de peças metálicas, estas mais usuais em fachadas.
Cuidados de Uso

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1023

Proposta Policlínica Regional - Posse

•

Antes de perfurar qualquer peça deve-se consultar os projetos de instalações, para evitar
perfurações em tubulações e camadas impermeabilizadas.

•

Não usar máquina de alta pressão para a limpeza na edificação. Utilizar enceradeira industrial
com escova apropriada para a superfície a ser limpa.

•

Utilizar sabão neutro próprio para lavagem de pedras. Não utilizar produtos corrosivos que
contenham em sua composição produtos químicos, tais como, cloro líquido, soda cáustica ou
ácido muriático.

•

Nos procedimentos diários de limpeza de pedras polidas, sempre procurar remover primeiro
o pó ou partículas sólidas com um pano macio ou escova de pelo nos tampos de pias e
balcões. Nos pisos e escadarias, remover com vassoura de pelo ou mop pó, sem aplicar
pressão excessiva para evitar riscos e desgastes precoces devido ao atrito. Em seguida, aplicar
um pano ou mop líquido (sempre bem torcidos, sem excesso de água) com água ou solução
diluída de detergente neutro para pedras. Por fim, aplicar um pano macio de algodão para
secar a superfície. Evitar a lavagem de pedras para que não surjam manchas e eflorescências
e, quando necessário, utilizar detergente específico.

•

Nunca tentaram remover manchas com produtos genéricos de limpeza ou com soluções
caseiras. Sempre que houver algum problema, procurar consultar empresas especializadas,
pois muitas vezes a aplicação de produtos inadequados em manchas pode, além de danificar
a pedra, tornar as manchas permanentes.

•

No caso de pedras naturais utilizadas em ambientes externos, em dias de chuva poderá
ocorrer acúmulo localizado de água, em função das características das pedras utilizadas. Se
necessário, remover a água com auxílio de rodo.

•

Sempre que possível, utilizar capachos ou tapetes nas entradas, para evitar o volume de
partículas sólidas sobre o piso.

•

Utilizar protetores de feltros e / ou mantas de borracha nos pés dos móveis.

•

Evitar bater com peças pontiagudas.

•

Cuidado no transporte de equipamentos, móveis e materiais pesados. Não os arrastar sobre
o piso.

•

Não colocar vasos de planta diretamente sobre o revestimento, pois podem causar manchas.

•

Não deixar cair sobre a superfície graxas, óleo, massa de vidro e tinta. Caso isto ocorra, limpar
imediatamente.

•

Sempre que produtos causadores de mancha (café, refrigerante, alimentos, etc) caírem sobre
a superfície, procurar limpá-la com pano absorvente ou papel toalha.

•

Em áreas muito úmidas, manter o ambiente ventilado para evitar o aparecimento de mofo
(bolor).
Manutenção Preventiva Periodicidade

Em caso de reforma, cuidado para não danificar a camada impermeabilizante, quando
houver.
No caso de fixação das pedras com elementos metálicos, não remover nenhum suporte e
no caso de substituição contatar uma empresa especializada.
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Manutenção

Periodicidade

Encerar pisos polidos com produtos específicos para proteger a
Pelo menos
pedra de agentes abrasivos. Em áreas de circulação intensa, mensal
intensificar a
periodicidade (semanal ou diária).

Verificar e completar o rejuntamento, a cada ano ou quando

Anual

No caso de fachadas e pisos, verificar as juntas de trabalho.

Anual

Estas
devem ser preenchidas com mástique e nunca com argamassa
para

Verificar se existem peças soltas ou trincadas e reassentá-las

Anual

imediatamente com argamassa colante adequada.

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Para a recolocação de peças, atentar para o uso correto da argamassa colante para cada tipo
de pedra e ambiente (interno e externo).

•

Verificar na embalagem se as características das argamassas colantes atendem aos requisitos
de uso.

•

Verificar visualmente o nivelamento entre as peças, a planeza do revestimento, a variação na
espessura das juntas e a presença de saliências.

•

Verificar visualmente o preenchimento das juntas entre as peças, nas quais não devem haver
falhas (falta ou excesso).

•

Verificar visualmente a limpeza das peças
Pisos Cimentados e Acabados em Concreto
Descrição do Sistema:

São argamassas ou concreto, especificamente preparados, destinados a regularizar e dar
acabamento final a pisos e lajes ou servir de base para assentamento de revestimentos como
cerâmicas, pedras, carpete, pisos laminados e outros.
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Cuidados de Uso

•

Não utilizar máquina de alta pressão para a limpeza na edificação. Utilizar enceradeira
industrial com escova apropriada para a superfície a ser limpa.

•

Não deixar cair óleos, graxas, solventes e produtos químicos (ácidos, etc.).

•

Em caso de danos, principalmente em garagens ou áreas externas, proceder à imediata
recuperação do piso cimentado sob risco de aumento gradual da área danificada.

•

Quando especificado para receber um determinado tipo de revestimento, este deve ser
colocado, o mais rápido possível, para evitar danos.

•

Evitar bater com peças pontiagudas.

•

Cuidado no transporte de equipamentos, móveis e materiais pesados. Não os arrastar sobre
o piso.

•

Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de difícil
acesso.

•

Na limpeza, não raspar com espátulas metálicas. Utilizar, quando necessário, espátula de
PVC.

•

Promover o uso adequado e evitar sobrecargas, conforme definido nos projetos.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a integridade física do piso cimentado, quando
utilizado em garagens ou em áreas externas recompondo-o, quando
necessário.

Anual

Verificar as juntas de trabalho. Quando necessário, reaplicar
mastiques ou substituir junta elastomérica, nunca com argamassa ou
silicone.

Anual

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

No caso de demolição parcial do piso, atentar para não provocar deformações,
destacamentos, depressões, saliências, fissuras ou outras imperfeições, tanto no piso
remanescente como no trecho novo.
•
Verificar o caimento do contrapiso para os locais de escoamento da água. O caimento
mínimo deve ser de 0,5% em áreas molhadas ou áreas externas. A verificação final pode ser feita
jogando-se água no piso.
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•
•
•

Verificar visualmente o acabamento da superfície.
Verificar aderência do piso à base através da percussão de martelo de borracha.
Verificar a execução das juntas em pisos externos. Os quadros não devem ter dimensões
maiores do que 2,5m
Pintura (Interna e Externa) Descrição do Sistema
•
As pinturas proporcionam proteção às edificações como material de acabamento final,
possibilitando uniformidade da superfície, proteção de elementos estruturais, tais como,
reboco, gesso, madeira, etc, bem como conforto e beleza pela utilização de cores. A pintura é
composta de fundos, massas, tintas, textura e, por fim, acabamento, conforme descrição a
seguir.
•
Tintas de fundo – parede Selador PVA: recomendado para reduzir e uniformizar a
absorção de superfícies internas porosas, sem pintura, como reboco, concreto, tijolo, gesso,
massas niveladoras.
•
Preparador de paredes: recomendado para uniformizar ou reduzir a absorção de
superfícies porosas como o gesso, tijolo aparente, telha cerâmica, concreto e pedras;
•
bem como aumentar a coesão de superfícies friáveis e sem resistência mecânica como
rebocos de baixa resistência mecânica e superfícies de caiação.
•
Massas de regularização da superfície – parede Massa corrida (PVA): indicada para
paredes internas, nivelando e corrigindo imperfeições. Aplicada com desempenadeira de aço,
em camadas finas e sucessivas.
•
Massa acrílica: é um produto indicado para corrigir, alisar e uniformizar superfícies de
concreto e argamassa, em ambientes externos e internos, proporcionando um acabamento liso.
•
Tintas de acabamento – parede Tinta látex PVA: tinta à base de água, de alta qualidade,
torna-se mais econômica, porque contém mais sólidos e menos líquido, possuindo assim, maior
poder de cobertura e durabilidade. Aplicáveis em superfícies internas. Recomendada para
aplicação em superfície de alvenaria à base de cimento, concreto e gesso.
•
Tinta acrílica: tinta à base de resina acrílica e pigmentos de alta qualidade, sendo solúvel
em água. Apresenta secagem rápida, odor suave, cores vivas, firmes e resistentes à luz.
Recomendada para aplicação em superfície de alvenaria à base de cimento, concreto e gesso.
Tintas de fundo – madeira
•
Fundo fosco ou Fundo sintético nivelador (branco): melhora o rendimento e a qualidade
dos esmaltes, proporcionando ótimo poder de enchimento e fácil lixamento. Uso interno e
externo. Sua diluição é feita com aguarrás. Aplicado com pincel ou rolo de espuma.
•
Seladora para madeiras (incolor): melhora o rendimento e a qualidade do acabamento
dos vernizes, proporcionando ótimo poder de enchimento e maior maciez no lixamento.
Utilizado em local interno.
Massa de regularização – madeira
•
Massa a óleo para madeira: indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies
externas e internas de madeira. Seu alto poder de enchimento esconde os veios da madeira.
Para diluir, adicionar o aguarrás. Sua aplicação é feita com espátula e desempenadeira. Não deve
ser aplicada diretamente sobre a madeira. É necessária a preparação da superfície usando o
fundo preparador para madeira.
Tinta de acabamento – madeira
•
Esmalte acetinado: é ideal para pintar superfícies internas e externas de metal e
madeira. Além de fácil aplicação, ele também resiste às agressões do tempo.
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•

Esmalte brilhante: garante um resultado mais duradouro contra agressões do tempo. É
ideal para pintar superfícies internas e externas de metal e madeira.
•
Esmalte fosco: ideal para pintura de quadros escolares (lousas) e superfícies internas e
externas de madeira e metais.
•
Tinta a óleo: usado em superfícies externas e internas de madeira e metais. Sua diluição
é com aguarrás.
Tinta de acabamento – madeira
•
Verniz Copal: é fácil de aplicar e não altera a cor original da madeira. Serve como
acabamento para uso interno e externo da madeira.
•
Verniz marítimo: sua fina camada transparente protege o aspecto natural da madeira e
proporciona um bom acabamento. Serve para uso interno e externo.
•
Verniz tingidor: enverniza e altera a tonalidade de superfícies novas de madeira,
recupera as madeiras que sofreram desbotamento pela ação do tempo e protege contra a ação
do sol, chuva, maresia e poluição. Tinge a madeira, sem deixar de valorizar os seus veios naturais.
Outros produtos
•
Aguarrás: indicado para a diluição de esmalte sintético, tinta a óleo, vernizes e para
limpeza de equipamentos de pintura.
•
Removedores: são produtos químicos destinados à remoção de tinta seca, para
preparação de uma nova superfície a ser pintada.
Cuidados de Uso
•
Evitar atrito nas superfícies pintadas, pois a abrasão pode remover a tinta, deixando
manchas.
•
Evitar pancadas que marquem ou trinquem a superfície.
•
Evitar contato de produtos químicos de limpeza, principalmente produtos ácidos.
•
Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, buchas, palha de
aço, lixas e máquinas com jato de pressão.
•
Evitar o contato com pontas de lápis ou canetas.
•
Não utilizar álcool para limpeza de áreas pintadas.
•
Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol, utilizando cortinas
nas janelas.
•
Para remoção de poeira, manchas ou sujeiras em paredes e tetos, devem-se utilizar
espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. Deve- se tomar
o cuidado de não exercer pressão demais na superfície.
•
Em caso de manchas de gordura, limpar com água e sabão neutro imediatamente.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Repintura de áreas internas e externas (fachada, muros, etc.).

2 anos

Recomendações gerais para execução de pinturas:
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•

Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo o pano da parede (de quina
a quina), para evitar diferenças de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede.
•
Rebocos novos devem ter sido executados há, pelo menos, 28 dias.
•
Evitar realizar pintura em dias com muita umidade sujeitos a chuva.
•
Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a
superfície.
•
Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa.
•
Imperfeições rasas das superfícies devem ser corrigidas com Massa Acrílica (reboco
externo e interno) ou Massa Corrida (reboco interno).
•
Antes de iniciar a pintura: forrar o chão, retirar os espelhos dos interruptores e proteger
rodapés e esquadrias.
•
Antes de executar a pintura de paredes e tetos, proteger as esquadrias de alumínio com
fitas adesivas de PVC. As fitas tipo crepe costumam manchar as esquadrias quando em contato
prolongado.
•
Remover a fita adesiva imediatamente após o uso.
•
Verificar visualmente se foram removidas as sujeiras, incrustações, partes soltas ou mal
aderidas, etc,. antes da pintura.
•
Verificar se os produtos foram aplicados na sequência correta e com número correto de
demãos.
•
Verificar se a pintura de acabamento está com brilho, textura e cor uniformes e sem
marcas de pincéis, falhas, emendas, escorrimentos e enrugamentos.
•
Verificar se as superfícies adjacentes às destinadas à pintura estão limpas, sem sinais de
salpicos e escorridos e se a pintura fresca está protegida contra incidência de poeira e água.
•
Verificar se as ferramentas foram deixadas limpas
Revestimento Interno
Descrição do Sistema:
Revestimento interno aplicado no teto das construções. Contribuem para a estética e
para o conforto do usuário. São executados após finalização dos revestimentos verticais e das
instalações a serem embutidas.

•

Os forros são normalmente compostos por um fixador (que o prende ao teto), um porta
painel e um painel. Os painéis podem ser de diversos materiais, como:

•
•
•
•
•
•
•

Madeira
PVC (em placas removíveis ou lâminas)
Gesso (em placas e acartonado)
Fibra mineral
Isopor
Lã de vidro
Metal
Os forros com painéis removíveis (PVC, fibra, isopor, etc) têm a vantagem de
facilitar o acesso às instalações embutidas para execução de reparos ou modificações.
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Cuidados de Uso: Forros de Madeira
Fazer a impermeabilização da madeira para evitar possíveis problemas como:
rachaduras e presença de fungos.
•
Água proveniente de vazamento ou de vapor gerado nos banheiros e cozinhas pode
comprometer a durabilidade do forro. Uma ventilação adequada pode evitar problema de
menor intensidade.
•
A limpeza pode ser feita com o uso de pano seco ou por aspiração mecânica.
•
Forros de PVC
•
É necessário ter cuidado com a instalação de luminárias, pois os forros podem sofrer
deformações ou manchas devido ao excesso de calor.
•
De preferência, as luminárias devem estar fixadas na estrutura de apoio e não nas placas
de PVC.
•
As lâminas utilizadas nesta estrutura devem ter tons pastel: branco, bege ou cinza claro.
Outras tonalidades estão sujeitas a manchas.
•
Para limpeza, utilizar um pano embebido em detergente ou sabão neutro e água.
•
Não forçar o forro para evitar danos ao mesmo.
Forros de Gesso
•
Não lavar o forro com água e produtos abrasivos.
•
Não fixar suportes para pendurar vasos ou quaisquer outros objetos, pois o forro não é
dimensionado para suportar pesos.
•
Evitar impactos no forro que possam danificá-los.
•
Manter os ambientes ventilados, evitando o aparecimento de bolor nos tetos.
Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção
•
Verificar a adequada fixação das peças do forro.
•
Verificar o nivelamento do forro.
•
Verificar visualmente a homogeneidade do forro de gesso, o acabamento do rejunte e
se não há presença de marcas das emendas em relevo

•

6.4.3.1.2.8 Esquadrias, Impermeabilização e outros
6.4.3.1.2.8.1 Esquadrias
Descrição do Sistema:
Elementos de fechamento de vãos das edificações, que fornecem segurança, permitem a
passagem de pessoas, iluminação e ventilação.
Uma boa esquadria deve atender requisitos de durabilidade ao ar e a água, além de
apresentar facilidade de manuseio, sem exigir esforço do usuário nas operações de abrir e
fechar.
As esquadrias também abrangem corrimão, guarda-corpo, batentes e outros elementos
arquitetônicos.

•
•

As esquadrias podem ser confeccionadas dos seguintes materiais:
Madeira: pintada ou natural;
Alumínio: anodizado ou pintado;
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•
•
•
•

Aço: chapa dobrada ou de perfilados;
Sintéticos: PVC;
Vidro: auto-portantes;
Outros.

A seguir, seguem classificações das esquadrias, quanto à forma de funcionamento:
Charneira ( de abrir”): porta ou janela com movimento de rotação sobre o eixo vertical na borda
da folha, como a maioria das portas.

•

Pivotante: porta ou janela com movimento de rotação sobre o eixo vertical, através de
pivôs, passando por um ponto entre as bordas da folha (muito comum nas portas de vidro
temperado).
•
Basculante: janela com movimento de rotação sobre o eixo horizontal (muito comum
em janelas de sanitários). Proporcionam ventilação ao ambiente limitando / impedindo o acesso
de água da chuva.
•
Guilhotina: janela com movimento de translação na direção vertical. Deve-se ter
especial atenção com o dispositivo de fixação da parte móvel.
•
De correr: porta ou janela com movimento de translação na direção horizontal. Não
interferem nas áreas externas ou internas, permitindo, no caso de janelas, o uso de telas,
persianas ou cortinas. Oferecem a possibilidade de regulagem da abertura das folhas,
propiciando maior conforto na aeração do ambiente.
Cuidados de Uso
•
As janelas devem correr suavemente, não devendo ser forçadas.
•
Não arrastar objetos através dos vãos de janelas e portas maiores que o previsto, pois
podem danificar seriamente as esquadrias.
•
Providenciar batedores de porta a fim de não prejudicar as paredes e maçanetas.
•
Manter as portas permanentemente fechadas ou travadas, evitando assim o seu
empenamento ou danos devidos às rajadas de vento.
•
Em caso de ventos fortes, manter fechados ou travados os basculantes evitando que os
mesmos se fechem bruscamente, o que pode quebrar os vidros e danificar os caixilhos.
•
Não usar detergentes com saponáceos, esponjas de aço ou qualquer outro material
abrasivo.
•
Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá causar manchas na pintura.
•
Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos "cantinhos"
de difícil acesso. Essa operação poderá ser feita com o auxílio de pincel.
•
Não utilizar vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do
petróleo, pois além de ressecar plásticos e borrachas, fazendo com que percam sua função de
vedação, estes produtos possuem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão
como abrasivo, reduzindo em muito a vida útil do acabamento superficial.
•
Não remover as massas de vedação.
•
As esquadrias de alumínio modernas são fabricadas com acessórios articuláveis (braços,
fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e rolamentos) de nylon, que não exigem nenhum
tipo de lubrificação. Suas partes móveis, eixos e pinos são envolvidos por uma camada de
material autolubrificante, de grande resistência ao atrito e às intempéries.
Esquadrias de Madeira
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Manutenção Preventiva

Periodicidade

Limpar as esquadrias com um pano umedecido e logo após um pano
seco. Antes, deve-se ter o cuidado de retirar o excesso de pó com um
espanador ou escova.

Bimestral

Limpar trilhos inferiores em portas e janelas de correr, evitando- se
o acúmulo de poeira que podem comprometer o desempenho das roldanas
e exigir a sua troca

Bimestral

precoce.

Reapertar com chave de fenda (sem excesso de força) todos os
parafusos dos fechos, fechaduras, puxadores, fixadores e roldanas, sempre
que necessário.

Trimestral

Reaplicar verniz nas esquadrias com acabamento envernizado.

Anual

Verificar a vedação e fixação dos vidros.

Anual

Repintar esquadrias com acabamento em pintura, com o uso correto
da tinta.

3 anos

Raspar totalmente e reaplicar verniz nas esquadrias envernizadas.

3 anos

Esquadrias de Ferro

Trimestral

Repintar as esquadrias, após o tratamento devido dos pontos de
oxidação, com as

A cada 2 anos

mesmas especificações da pintura original.
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Verificar a vedação e fixação dos vidros.

Anual

Esquadrias de Alumínio

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Limpar as esquadrias como um todo, inclusive guarnições de
borracha e escovas, com solução de água e detergente neutro a 5%, com
auxílio de esponja macia.

Bimestral

Limpar trilhos inferiores em janelas e portas de correr, evitando- se
o acúmulo de
Bimestral
poeira que podem comprometer o desempenho das roldanas e exigir
a sua troca precoce.

Limpar os drenos (orifícios) dos trilhos inferiores, para evitar
entupimentos e vazamento de água para o interior do ambiente,
principalmente em épocas de chuva.

Bimestral

Reapertar com chave de fenda (sem excesso de força) todos os
parafusos dos fechos, fechaduras, puxadores, fixadores e roldanas.
Trimestral

Verificar a vedação e fixação dos vidros.

A
n

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar se as folhas da janela possuem gaxetas – peças de vedação em
borracha – ou escovas fixadas ao longo de todo o perímetro das folhas.
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•

Pressionar a janela fechada, de dentro para fora. A pressão não deve provocar
abertura alguma entre as gaxetas. Para que a janela seja totalmente estanque é indispensável
que todas as gaxetas permaneçam comprimidas quando as folhas estiverem fechadas.
Procedimento de avaliação: colocar uma folha de papel (de preferência celofane) entre as folhas
de abrir e a fixa. Depois é só fechar e puxar o papel. Se ele não sair, a vedação está boa.

•

Verificar se o trinco está firme e se ele fecha sem sofrer ou causar deformações.

•

Verificar a existência de pequenos rasgos ou furos nos trilhos inferiores, que permitam
o escoamento da água de chuva.

•

Verificar se as peças estão perfeitamente parafusadas.

•

Verificar se os parafusos estão íntegros, sem pontos de ferrugem.

•

Verificar se os vidros estão bem fixados e em tamanho adequado à folha da esquadria.

•

Verificar se a pintura ou anodização está homogênea, sem riscos nem amassamentos.

6.4.3.1.2.8.2 Divisórias
Descrição do Sistema:
Elementos, normalmente de pequena espessura quando comparado com as paredes de
alvenaria, que permitem a divisão de ambientes. A rapidez na instalação e a possibilidade de
montar e desmontar facilitam modificações de layout.
São normalmente compostas por:

•

Perfis metálicos: ficam fixados nas paredes, pisos e tetos, e dão suporte aos painéis.

•

Painéis: podem ser encontrados em diversos materiais, sendo mais comuns os painéis
de gesso acartonado e chapas de madeira reconstituída ( chapa dura”, tipo Eucatex), revestidas
com laminado melamínico. Há ainda painéis em madeira revestida por placas cimentícias que
possuem maior resistência a impactos e aos esforços mecânicos.

•

Enchimentos: normalmente em fibras de vidro ou lã de rocha, visam melhorar o
isolamento termo acústico.

•

Vidros e acessórios.
Cuidados de Uso

•

Evitar choques e sobrecargas. Não forçar as divisórias.

•

Limpar com pano macio seco ou levemente umedecido. Nunca molhar as divisórias.

Manutenção Preventiva

Periodicidade
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Verificar e ajustar portas e fechaduras em divisória.

Semestral

Verificar situação dos perfis e parafusos quanto à oxidação.

Anual

Verificar fixação dos vidros e estabilidade dos conjuntos.

Anual

Verificar condições de acabamento das chapas.

Anual

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção
A manutenção corretiva das divisórias deve ser realizada sempre com os mesmos
materiais das divisórias originais. O sistema de gesso acartonado possui arremates, acessórios e
parafusos próprios do sistema. Não improvisar. Atentar para a cor do acabamento das chapas e
dos perfis.

• Verificar estabilidade dos painéis e fixação dos vidros, após a instalação das
divisórias.

• Verificar prumo das divisórias com auxílio de uma régua de prumo.
• Verificar visualmente o acabamento das chapas e das emendas das divisórias de
gesso acartonado.

6.4.3.1.2.9 Impermeabilização
Descrição do Sistema:
É o tratamento dado em partes e/ou componentes da construção para garantir
estanqueidade e impedir a infiltração de água e vapor. Existem vários tipos de materiais
empregados nas impermeabilizações, tais como mantas pré-fabricadas, membranas asfálticas,
argamassas poliméricas, resinas acrílicas termoplásticas, membranas acrílicas, etc.
A seguir, estão conceituados alguns tipos de impermeabilização, classificados em
impermeabilização rígida e flexível, conforme NBR 9575 – Seleção e Projeto.

•

Sistema Rígido: conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes
construtivas não sujeitas a fissuração, devido a variações térmicas diferenciadas, grandes
vibrações, exposição solar, tais como reservatórios de água enterrados e subsolos.

•

Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo: tipo de impermeabilização
não industrializada aplicada em substrato de alvenaria ou concreto, constituído de areia,
cimento, aditivo hidrófugo e água, formando um revestimento com propriedades
impermeabilizantes.
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•

Argamassa modificada com polímero: tipo de impermeabilização não
industrializada aplicada em substrato de alvenaria ou concreto, constituído de agregados
minerais inertes, cimento e polímeros, formando um revestimento com propriedades
impermeabilizantes.

•

Argamassa polimérica: tipo de impermeabilização industrializada aplicada em
substrato de concreto e alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimento e
polímeros, formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes.

•

Sistema Flexível: conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes
construtivas sujeitas a fissuração, devido a variações térmicas, grandes vibrações, exposição
solar, tais como, lajes (maciças, mistas ou pré-moldada), espelhos d´água, calhas de grandes
dimensões, jardineiras e floreiras, pisos frios (banheiros, cozinhas, áreas de serviço).

•

Membrana de asfalto modificado: produto impermeabilizante, moldado no
local, com ou sem estruturante, sendo o asfalto modificado um produto sólido de cor entre
preta e marrom escura, obtido pela modificação do cimento asfáltico de petróleo com
polímeros, que se funde gradualmente pelo calor, de modo a se obter determinadas
características físico-químicas.

•

Membrana de emulsão asfáltica: produtos impermeabilizantes, moldados no
local, com ou sem estruturante, sendo a emulsão asfáltica um produto resultante da dispersão
de asfalto em água, através de agentes emulsificantes. Este produto pode ser aplicado em
áreas menores, sem grandes movimentações (jardineiras, floreiras, pequenas lajes, calhas, pisos
frios, etc).

•

Membrana de solução asfáltica: produto impermeabilizante, moldado no local,
com ou sem estruturante, sendo a solução asfáltica um produto resultante da dispersão de
asfalto em solvente especiais, através de agentes emulsificantes. Este produto pode ser aplicado
em áreas menores, sem grandes movimentações (jardineiras, floreiras, pequenas lajes, calhas,
pisos frios, etc).

•

Manta asfáltica: produto impermeável, pré fabricado, estruturado, obtido por
calandragem, extensão ou outros processo, com características definidas. Este produto pode ser
aplicado em áreas maiores, sujeitas a tráfego e grandes movimentações (estacionamentos,
coberturas, piscinas, terraços, etc).
Cuidados de Uso

•

Evitar acúmulo de água nos pisos, se necessário lavar, remover excesso de

água com rodo.

•

Evitar plantas com raízes agressivas que possam danificar a impermeabilização
ou obstruir os drenos de escoamento.

•

Manter o nível de terra em jardineiras no mínimo 10 cm abaixo da borda, para
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evitar infiltrações indesejáveis.

•

Não permitir a fixação de antenas, postes de iluminação ou outros
equipamentos sobre lajes impermeabilizadas através da utilização de buchas, parafusos ou
chumbadores. Sugere-se a utilização de base de concreto sobre a camada de proteção da
impermeabilização, sem removê-la ou danificá-la.

•

Não fixar pregos ou parafusos e buchas, nem chumbadores nos revestimentos
das platibandas, rufos, muros e paredes impermeabilizadas.

•

Para qualquer tipo de instalação de equipamento sobre superfície
impermeabilizada, deve-se solicitar a presença de uma empresa especializada em
impermeabilização.

•

Lavar os reservatórios com produtos de limpeza e materiais adequados,
mantendo a caixa vazia somente o tempo necessário para limpeza. Não utilizar máquinas de alta
pressão, produtos que contenham ácidos nem ferramentas como espátula, escova de
aço ou qualquer tipo de material pontiagudo. É recomendável que esta lavagem
seja feita por empresa especializada.

•

Tomar os devidos cuidados com o uso de ferramentas como picaretas,
enxadões, etc. nos serviços de plantio e manutenção dos jardins, de modo a evitar danos à
camada de proteção mecânica existente.

•

Não permitir que se introduzam objetos de nenhuma espécie nas juntas de

trabalho.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Inspecionar os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras,
ralos e
Anual
peças sanitárias, pois, através das falhas nos mesmos, poderá
ocorrer infiltração de água.

Inspecionar a camada drenante do jardim, verificando se não

Anual

há
obstrução na tubulação e entupimento dos ralos.
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Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar a inclinação do substrato das áreas horizontais: deve ser de no
mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o
mínimo de 0,5%.

•

Verificar a estanqueidade através da colocação de água (piscina rasa) após a
conclusão da impermeabilização.

•

Verificar a integridade da sobreposição das faixas de manta em relação ao
aspecto de colagem (fusão das mantas). Esta sobreposição deve ser de 10cm.

•

Verificar os acabamentos em cantos, tubos emergentes, canaletas, soleiras e

ralos.

•

Verificar a existência de reforços em cantos e ralos.

•

Verificar o aspecto final da impermeabilização.
Descrição do Sistema:
A função das coberturas é proteger o espaço interno do edifício das intempéries
do ambiente exterior (como a chuva, o vento, entre outros), também concedendo aos
usuários privacidade e conforto (através de proteção acústica, térmica, etc).
As coberturas podem ser feitas com lajes impermeabilizadas (horizontais ou
inclinadas), com telhados ou mistas.
As principais partes componentes dos telhados são definidas a seguir:

•

Telhamento: constituído por telhas de diversos materiais e dimensões, tendo
a função de vedação. Podem-se agrupar as telhas em elementos de pequenas e grandes
dimensões. As telhas de pequenas dimensões são normalmente de cerâmica ou de concreto. As
telhas de grandes dimensões são fixadas diretamente nas terças, a exemplo das telhas metálicas
e de fibrocimento. Quando necessário podem ser utilizadas telhas termo acústicas, que
melhoram o isolamento térmico e acústico do ambiente.

•

Trama: constituída geralmente por terças, caibros e ripas, tendo como função
a sustentação das telhas.

•

Estrutura de Apoio: constituída geralmente por tesouras, oitões, pontaletes ou
vigas, tendo a função de receber e distribuir adequadamente as cargas verticais ao restante

•

do edifício.

•

Sistemas de Águas Pluviais: constituídos geralmente por rufos, calhas,
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condutores verticais e acessórios, tendo como função a drenagem das águas pluviais
Cuidados de Uso

•

Para lajes impermeabilizadas (seguir recomendações de Impermeabilização).

•

Evitar caminhar sobre as telhas já colocadas. Para telhas de grandes
dimensões, seguir orientações dos fabricantes quanto ao local e a forma adequada de caminhar
sobre as telhas.

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Fazer limpeza das calhas e coletores. Quando necessário,
intensificar a periodicidade, principalmente em épocas de chuva e
quando houver alta incidência de sujeira (ex: árvores próximas).

Trimestral

Inspecionar rufos, fazendo os reparos necessários para garantir
a estanqueidade.

Trimestral

Verificar a presença de telhas partidas ou trincadas e efetuar a
substituição (devem ser utilizadas telhas da mesma especificação).

Trimestral

Verificar deslizamento de telhas e proceder os ajustes
necessários.

Trimestral

Verificar a situação das borrachas substituição, quando
necessário de vedação de parafusos e efetuar

Anual

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar visualmente a uniformidade da distribuição e acabamento dos caibros
sobre as terças. Verificar se o espaçamento entre os caibros atende ao projeto.

•

Verificar visualmente a uniformidade da distribuição e acabamento das ripas
sobre os caibros. Verificar se o espaçamento entre as ripas atende à galga da telha.
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•

Verificar o sentido de telhamento (horizontal e vertical), de acordo com as
orientações do fabricante e incidência predominante do vento.

•

Verificar visualmente o alinhamento e acabamento das telhas.

•

Verificar fixação das telhas, incluindo a vedação dos elementos de fixação.

•

Verificar inclinação mínima (0,5%) e estanqueidade das calhas. Sugere-se a
colocação de água para esta verificação
6.4.3.1.2.10 Sistema de Condicionamento de Ar
Descrição do Sistema:
Condicionamento de ar é o controle de temperatura, umidade, movimentação,
pressão e qualidade do ar, dentro de um determinado ambiente.
O mercado oferece grande número de alternativas capazes de satisfazer às
necessidades de um projeto. A seleção e combinação dessas opções devem basear-se
nos seguintes critérios: desempenho, capacidade, local ocupado, custo inicial, custo
operacional, flexibilidade, manutenção e durabilidade. Os sistemas de condicionamento
de ar podem ser divididos em expansão direta e indireta.
No grupo de expansão direta, fazem parte os modelos em que o resfriamento
ocorre diretamente em contato com o ar externo, por meio da serpentina de
resfriamento. Neste grupo se destacam:

•

Condicionador de Ar de Janela (ACJ)

•

Split

•

Self Contained
No grupo de expansão indireta, o ar é resfriado por um líquido que não seja o gás
refrigerante, como por exemplo, água ou etileno glicol. Neste grupo se destacam:

•

Fan coils

•

Painel radiante.
As recomendações a seguir, referem-se especificamente para Condicionadores de
Ar de Janela e Splits. No PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle de
Condicionadores de Ar), são apresentadas as recomendações para os demais sistemas.
Cuidados de Uso

•

Ao ligar o condicionador de ar, mantenha as portas, as janelas e as cortinas
sempre fechadas. Verificar se não existem frestas nas esquadrias ou em outros locais que
permitam o escape do ar.
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•

Evitar ligar e desligar o sistema de condicionamento de ar diretamente no
disjuntor ou na tomada.

•

Manter limpos o gabinete e as grelhas bem como a área ao redor da unidade.

•

Não exagerar na intensidade da temperatura (muito quente ou muito fria).

•

Nos períodos que não usar o condicionador de ar, ligá-lo, uma vez ao mês, por
alguns minutos. Se o modelo for QUENTE/FRIO, ligar no aquecimento.

•

Para a limpeza da frente plástica e do gabinete do ACJ ou da unidade
evaporadora do split, usar uma flanela ou um pano macio embebido em água e sabão neutro.
Não usar esponja de aço ou produto abrasivo para não riscar o aparelho. Não utilizar detergente
ou álcool diretamente na frente plástica.

•

Não utilizar o condicionador de ar sem o filtro, pois a poeira e as impurezas
irão danificá-lo ou exigir limpeza especializada.
Manutenção Preventiva (Condicionador de Ar de Janela)
a)

Ventiladores

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do
conjunto.

Mensal

Limpar o conjunto.

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Mensal

Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Verificar o aquecimento anormal dos mancais.

Mensal

Lubrificar os mancais.

Mensal
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b)

Verificar o estado dos amortecedores de vibração.

Mensal

Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção.

Mensal

Verificar aperto dos parafusos em geral.

Mensal

Quadro de Comando Elétrico

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Verificar os elementos
eletromecânico e fixação.

Medir e registrar tensão
equipamentos ligados ao quadro.

c)

quanto

e

ao

funcionamento

correntes

elétricas

dos

Mensal

Mensal

Verificar fiações, barramentos e sistemas de aterramento.

Mensal

Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico.

Mensal

Verificar a instalação e suas condições locais.

Semestral

Limpar os elementos e eliminar pontos de corrosão.

Semestral

Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação.

Semestral

Motor
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Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar o sentido de rotação.

Mensal

Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Medir e registrar tensão e correntes elétricas.

Mensal

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Semestral

Limpar os elementos.

Semestral

Eliminar focos de corrosão.

Semestral

Lubrificar os mancais.

Semestral

Verificar a instalação e fixação dos protetores.

Semestral

Medir e registrar o isolamento elétrico.

Semestral

Verificar o aterramento elétrico.

Semestral

Verificar aperto dos parafusos de fixação das bases dos
motores.

d)

Semestral

Compressores Alternativos e Parafusos

Manutenção Preventiva

Periodicidade
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e)

Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Medir e registrar tensão e correntes elétricas.

Mensal

Verificar a existência de sujeira externa, danos e corrosão.

Semestral

Limpar externamente.

Semestral

Eliminar focos de corrosão

Semestral

Medir e registrar o isolamento elétrico.

Semestral

Verificar o aterramento elétrico.

Semestral

Executar teste de vazamento.

Semestral

Verificar os parafusos de fixação das bases dos compressores.

Semestral

Circuito Refrigerante

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Limpar externamente.

Mensal

Verificar a existência de danos, corrosão externa e fixação.

Semestral

Eliminar focos de corrosão.

Semestral
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Verificar a existência de danos no isolamento.

Verificar a existência de danos externos nos compensadores de
vibração.

f)

Semestral

Verificar a existência de vazamento.

Semestral

Verificar o comportamento do filtro 1 ou 2 saídas.

Semestral

Verificar as condições do tubo capilar expansor.

Semestral

Serpentina Evaporadora

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca
térmica.

Mensal

Limpar o sistema de drenagem.

Mensal

Limpar superfícies de troca de calor.

Semestral

Verificar o isolamento térmico de componentes próximos
(Inspeção visual).

Verificar a existência de vazamentos.

g)

Semestral

Semestral

Semestral

Serpentina Condensadora
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Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de agentes que
possam prejudicar a troca térmica.

Limpar o sistema de drenagem.

Mensal

Limpar as superfícies de troca de calor.

Semestral

Verificar o isolamento térmico
componente (inspeção Visual).

do

Verificar a existência de vazamento

h)

Mensal

Semestral

Semestral

Filtro de Ar

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Limpar o elemento filtrante (quando recuperável).

Mensal

Substituir o elemento filtrante.

Mensal

Limpar e vedar frestas da estrutura.

Semestral

Eliminar focos de corrosão.

Semestral

Verificar o ajuste da moldura do filtro na estrutura.

Semestral
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i)

Gabinete / Chassis

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Limpar bandejas.

Mensal

Verificar a operação de drenagem de água da bandeja.

Mensal

Limpar o gabinete do condicionador.

Mensal

Verificar o nível de líquido no tanque de expansão.

Mensal

Ajustar o nível de líquido no tanque de expansão.

Mensal

Verificar o funcionamento dos dispositivos de controle e
segurança.

Mensal

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na
moldura da serpentina

Semestral

e bandeja.

Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico.

Semestral

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.

Semestral

Lavar as bandejas com remoção do biofilme (lodo), sem uso de
produtos

Semestral

desengraxantes e corrosivos.
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j)

Purgar o ar

Semestral

Drenar para eliminação de sujeira

Semestral

Instrumentação

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa.

Mensal

Limpar externamente.

Mensal

Registrar e informar quais os instrumentos necessitam de
calibração ou

Mensal

substituição.

Verificar a existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do
conjunto.

Mensal

Manutenção Preventiva (Split) Periodicidade

a)

Ventiladores

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Limpar o conjunto.

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Mensal
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Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Verificar o aquecimento anormal dos mancais.

Mensal

Lubrificar os mancais.

Mensal

Verificar vazamentos nas junções flexíveis.

Mensal

Verificar o estado dos amortecedores de vibração.

Mensal

Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção.

Mensal

Limpar o sistema de drenagem.

Mensal

Verificar aperto dos parafusos em geral.

Mensal

Verificar a operação dos controles de vazão.

Trimestral

Verificar a existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do
conjunto.

b)

Semestral

Polias e Correias

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e desgastes.

Mensal

Limpar os elementos.

Mensal
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c)

Verificar a tensão de esticamento e o alinhamento.

Mensal

Substituir o jogo de correias.

Mensal

Verificar a instalação e fixação dos protetores.

Mensal

Ajustar o conjunto.

Trimestral

Verificar a fixação das polias.

Semestral

Quadros Elétricos

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a instalação e suas condições locais.

Mensal

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Limpar os elementos e eliminar pontos de corrosão.

Mensal

Verificar os elementos
eletromecânico e fixação.

quanto

ao

funcionamento

Mensal

Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação.

Mensal

Medir e registrar tensão e correntes elétricas dos
equipamentos ligados ao quadro.

Mensal

Verificar o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros.
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Verificar a operação nas funções manual, automática e
remota.

Mensal

Verificar fiações, barramentos e sistemas de aterramento.

Mensal

Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico.

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Trimestral

Regular os elementos de proteção, operação e controle
conforme as condições de

Semestral

referência.

d)

Acionamento (motores)

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Limpar os elementos.

Mensal

Verificar o sentido de rotação.

Mensal

Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Lubrificar os mancais.

Mensal

Verificar a instalação e fixação dos protetores.

Mensal
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e)

Medir e registrar tensão e correntes elétricas.

Mensal

Verificar aperto dos parafusos de fixação das bases dos motores.

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Semestral

Medir e registrar o isolamento elétrico.

Anual

Verificar o aterramento elétrico.

Anual

Compressores Alternativos e Parafusos

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira externa, danos e corrosão.

Mensal

Limpar externamente.

Mensal

Verificar vibrações e ruídos anormais.

Mensal

Verificar o nível de óleo no visor.

Mensal

Verificar o funcionamento do separador de óleo.

Mensal

Medir e registrar tensão e correntes elétricas.

Mensal

Medir e registrar o isolamento elétrico.

Mensal
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Verificar o aterramento elétrico.

Mensal

Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo.

Mensal

Verificar a operação, durante a partida, do dispositivo de
redução de capacidade.

Mensal

Verificar o funcionamento das válvulas de serviços.

Mensal

Executar teste de vazamento.

Mensal

Verificar e ajustar o funcionamento dos dispositivos de
segurança.

Mensal

Verificar os parafusos de fixação das bases dos compressores.

Mensal

Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor.

Trimestral

Medir e registrar a temperatura do gás de sucção e do gás de
descarga junto ao

Trimestral

compressor.

Medir e registrar a temperatura junto ao compressor.

Trimestral

Medir e registrar a pressão do óleo.

Trimestral

Eliminar focos de corrosão

Semestral

Completar o nível de óleo.

Semestral
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Verificar o teor de acidez do óleo.

f)

Semestral

Circuito Refrigerante

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de danos, corrosão externa e fixação.

Mensal

Verificar a existência de danos no isolamento.

Mensal

Verificar a existência de danos externos nos compensadores de
vibração.

Mensal

Verificar a existência de vazamento.

Mensal

Limpar externamente.

Mensal

Verificar o comportamento do filtro da linha de líquido.

Mensal

Verificar o visor de líquido

Mensal

Verificar as condições do tubo capilar da válvula de expansão.

Mensal

Verificar a operação das válvulas solenóides.

Trimestral

Reapertar conexões.

Trimestral

Ajustar os parâmetros de operação.

Semestral
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Eliminar focos de corrosão.

g)

Trocador de Calor - Evaporador

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca
térmica.

Verificar os fluxos dos fluidos refrigerante e refrigerado

Verificar o isolamento térmico de componentes próximos
(inspeção visual).

h)

Semestral

Mensal

Mensal

Mensal

Limpar o sistema de drenagem.

Mensal

Verificar a existência de vazamentos.

Mensal

Limpar superfícies de troca de calor.

Trimestral

Determinar e registrar o superaquecimento.

Semestral

Trocador de Calor - Condensador

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca
térmica.
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Verificar os fluxos dos fluidos.

Mensal

Verificar vazamentos internos e externos.

Mensal

Limpar o sistema de drenagem.

Mensal

Determinar e registrar o subresfriamento.

Mensal

Verificar a operação dos dispositivos de segurança.

Trimestral

Limpar as superfícies de troca de calor.

Trimestral

Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição de
plena vazão de ambos os

Semestral

fluidos nos pontos de entrada e de saída.

Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual).

i)

Semestral

Filtro de Ar

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Limpar e vedar frestas da estrutura.

Mensal

Verificar o ajuste da moldura do filtro na estrutura.

Mensal
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Limpar o elemento filtrante (quando recuperável).

Mensal

Gabinete

j)

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na
moldura da serpentina e

Mensal

bandeja.

Limpar bandejas.

Mensal

Verificar a operação de drenagem de água da bandeja.

Mensal

Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico.

Mensal

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.

Mensal

Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo),
sem uso de produtos

Mensal

desengraxantes e corrosivos.

Limpar o gabinete do condicionador.

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Semestral

Substituir o elemento filtrante.

Anual
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Medir e registrar o diferencial de pressão.

k)

Anual

Desumidificador (Caso Exista)

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Testar a ação dos termostatos.

Mensal

Testar o funcionamento das resistências de desumidificação.

Mensal

Medir tensão e corrente nas resistências de desumidificação.

Mensal

Testar o intertravamento elétrico, quando da parada do
ventilador do evaporador.

Mensal

Testar termostatos de controle do ambiente e de segurança das
resistências.

Mensal

l)

Distribuição e Difusão de Ar

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão.

Mensal

Limpar os elementos.

Mensal

Verificar funcionamento mecânico

Mensal
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Lubrificar mancais de acionamento

Verificar a existência de danos na isolação térmica da rede de
dutos (inspeção visual)

Mensal

Mensal

Eliminar focos de corrosão.

Semestral

Ajustar para restabelecimento das condições de referência

Semestral

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão nos dutos, onde
for acessível.

Limpar a rede de dutos, onde for acessível.

Anual

Anual

Diagnóstico microbiológico e visual da distribuição e difusão de
ar dos sistemas.

Anual

Limpeza mecânica e descontaminação da rede de duto, com
utilização de fumígenos (se

Anual

necessário, de acordo com o diagnóstico acima).

m)

Instrumentação

Manutenção Preventiva

Periodicidade

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa.

Mensal

Limpar externamente.

Mensal
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Registrar e informar quais os instrumentos necessitam de
calibração ou substituição.

Eliminar focos de corrosão.

Verificar se o instrumento está fornecendo informação sobre a
grandeza que está

Mensal

Trimestral

Anual

medindo.

Verificar e registrar a validade do período de calibração do
instrumento, através de etiqueta,

Anual

selo ou certificado.

Manutenção Corretiva – Critérios de Inspeção

•

Verificar se estão sendo utilizadas peças adequadas para os reparos. Quando
aplicável, devem ser utilizadas peças originais. Evitar improvisos.

•

Verificar o adequado funcionamento dos equipamentos: controle de
ventilação, temperatura de resfriamento, termostato, movimentação das paletas dos difusores,
etc.

•

Verificar visualmente o aspecto do equipamento, incluindo a limpeza das
partes componentes.

•

Verificar a vedação em torno dos condicionadores de ar de janela.

•

Verificar a instalação das unidades condensadoras e evaporadoras dos splits.
Estas devem estar livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou
insuflamento.

•

Verificar a existência de calços de borracha junto aos pés da unidade
condensadora para evitar ruídos indesejáveis.

•

Verificar nivelamento das unidades evaporadoras e condensadoras dos splits.

•

Verificar posicionamento adequado funcionamento dos drenos. A drenagem
na unidade condensadora é imprescindível quando instalada no alto, causando risco de
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gotejamento
6.4.3.1.2.11 Implantação do Serviço de Manutenção Predial da Policlínica
A implantação do Serviço de Manutenção Predial para a Policlínica, consiste na
determinação das atividades essenciais de manutenção, sua periodicidade, os responsáveis pela
execução e os recursos necessários.
A responsabilidade pela elaboração desta programação será de responsabilidade do
gestor predial, profissional especializado para auxiliar na elaboração e no gerenciamento do
mesmo.
O funcionário destacado para exercer a função de gestor predial deverá exercer as
seguintes atividades:

•

observar o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e
manutenção de sua edificação, se houver;

•

assessorar o gestor do prédio nas decisões sobre
da edificação, inclusive na organização do sistema de manutenção;

•

manutenção

providenciar e manter atualizados os registros da edificação;

•

realizar as inspeções da edificação, apresentando relatórios periódicos sobre
suas condições, identificando e classificando os serviços de manutenção necessários;

•

definir planos de manutenção;

•

realizar ou supervisionar a realização de projetos e programação dos serviços

de manutenção;

•

orçar previamente / estimativamente os serviços de manutenção;

•

assessorar na contratação de serviços de terceiros para a realização da
manutenção da edificação, na forma das regulamentações próprias do Instituto CEM;

•

supervisionar a execução dos serviços de manutenção;

•

orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em conformidade
com o estabelecido nas normas técnicas e no Manual de Manutenção Predial.
A sistemática proposta visa auxiliar os gestores prediais na implementação de um
processo de gestão da manutenção, que privilegie o planejamento das manutenções
preventivas e a previsão de recursos para sua execução. Além disso, esta sistemática visa
incorporar à rotina para realização de controles da manutenção e de registros das ações
tomadas, de forma prover evidências da conformidade do serviço realizado e manter um
histórico das ações executadas.
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Vale lembrar a importância da contratação de empresas especializadas, de profissionais
qualificados e da realização de treinamento adequado da equipe de manutenção para a
execução dos serviços.
Sempre deverá ser utilizado materiais de boa qualidade, preferencialmente, seguindo as
especificações de materiais utilizados na construção original da edificação. No caso de peças de
reposição de equipamentos, sugere-se fortemente o uso de peças originais, na forma da
legislação vigente.
Esta sistemática envolve a descrição do fluxo do processo de gestão predial, bem como
as planilhas para realização das atividades de manutenção preventiva e corretiva, além de
controles de registros.
O fluxo de gestão da manutenção predial visa descrever as atividades deste processo,
explicitando suas entradas, programação, controles e retroalimentação.
O fluxo da gestão da manutenção predial inicia-se com a elaboração do Cronograma Anual
de Manutenção, assim como a Previsão Orçamentária Anual. Com base nestas duas planilhas, é
elaborada a Programação de Manutenção Preventiva e a Programação de Manutenção
Corretiva.
Tanto para a manutenção preventiva quanto para a manutenção corretiva, são previstos
controles através da verificação das ações executadas. Caso uma ação não seja aprovada, o
serviço deverá ser refeito, até que a solução dada seja satisfatória.
Por fim, o fluxo do processo de dos serviços de manutenção predial envolve a
retroalimentação das informações, que ocorre a partir da análise de dados tanto das
manutenções preventivas quanto corretivas, gerando novas informações para a revisão do
cronograma anual de manutenção e previsão orçamentária anual. Esta retroalimentação está
representada pela linha tracejada.
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6.4.3.1.2.11.1 Controle e Planejamento da Manutenção Predial da Policlínica.
A metodologia para planejamento e controle da gestão predial é composta por sistema
com adaptação às necessidades de cada unidade, Modelo a ser Implantado do Plano de
Manutenção, Operação e Controle dos Serviços de Manutenção Predial
Não somente manter as condições originais das máquinas e equipamentos, mas as
atividades de manutenção atualmente possuem um escopo mais abrangente. Elas também
introduzem melhorias que permeiam a efetivação de condições que contribuem para o aumento
da produtividade e qualidade dos serviços, assim, sendo divididas em atividades de Manutenção
e Melhoria.
As atividades de manutenção têm o objetivo de manter ou reestabelecer as condições de
operação e desempenho corrigindo eventuais deteriorações. Enquanto as atividades de
melhoria focam-se na identificação de metodologias, ferramentas e processos que contribuam
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para o aprimoramento e maximização dos recursos possibilitando a antecipação e mitigação de
falhas ou interrupções indesejadas.
O planejamento efetivo do setor de manutenção predial deve-se pautar em seu
cronograma de atendimento, realizando e identificando as atividades de melhoria e manutenção,
as quais se desmembram, conforme já citamos em:
•

•
•

Manutenção Preditiva: baseia-se em planejamentos exímios e elaborados
onde os componentes de uma máquina possam ser são substituídos em
períodos pré- programados, baseados em estudos e históricos de cada
componente, aproveitando ao máximo sua vida útil, e trocando-os antes de
entrarem em colapso.
Manutenção Preventiva: São atividades planejadas que prezam a conservação
dos equipamentos e suas características produtivas ou de trabalho
antecipando a ocorrência de falhas/quebras.
Manutenção Corretiva: Possuem caráter emergencial e sem planejamento.
Consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam
e que levaram a máquina/equipamento a uma interrupção.

Com o intuito de adotar boas práticas de trabalho o setor de manutenção predial irá
elaborar um conjunto de procedimentos direcionados, visando padronizar e racionalizar as
atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano pelo setor e através deste planejamento
torna-las de conhecimento e possibilitando sua efetividade na Policlínica sendo as mesas
acompanhadas através de sistema e com monitoração de indicadores.
6.4.3.1.2.11.2 Manutenção Civil

1

REVESTIME
NTO DE PAREDES

1.1

Verificação
da pintura / textura
/ fulget das fachadas
e áreas comuns

2
2.1

A
NUAL

S
EMEST
RAL

T
RIMES
TRAL

S
EMANA
L
Q
UINZEN
AL
M
ENSAL

REFERÊNCIA

IÁRIA

ITE
M

D

PERIODICIDADE

•

PISO
Verificar
a
existência de placas
soltas desniveladas
ou
com
o
acabamento
danificado,
bem
como o estado dos
apoios.
Quando
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necessário realizar a
reposição

3

ESQUADRIA
S
(FERRO
E
ALUMINIO)

3.1

Inspecionar
esquadrias:
sistemas
de
abertura
e
fechamento, fixação
dos
vidros
e
puxadores

4

FORROS
(FIBRA MINERAL,
GESSO,
PVC
E
OUTROS)

4.1

Verificar
a
existência
de
umidade, trincas ou
demais defeitos

5

COBERTURA
E
IMPERMEABILIZA
ÇÃO

5.1

Realizar
o
estado
de
impermeabilização
e
proteção,
acabamento
em
cantos,
tubos
emergentes,
canaletas soleiras,
ralos
e
rufos.
Quando necessário
realizar reparos.

5.2

Verificar
funcionamento de
ralos na cobertura,
limpeza das calhas e
coletores.
Em
épocas de chuva,
intensificar
a
periodicidade
(passara
para
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quinzenal). Quando
necessário, realizar
limpeza
ou
desentupimento.

5.3

Verificar
presença de telhas
partidas
ou
trincadas
e
a
estanqueidade
e
integridade
do
sistema de fixação,
bem
como
deslizamento
ou
demais
deslocamentos.
Quando necessário,
efetuar
a
substituição (devem
ser utilizadas telhas
da
mesma
especificação)
ou
reforço da fixação.

6

ELEMENTOS
DE CONCRETO DA
FACHADA

6.1

Verificar
a
existência
de
oxidação
da
armadura
ou
desplacamento.
Quando necessário,
realizar recuperação
da armadura e do
revestimento.

•

•

6.4.3.1.2.11.3 Manutenção Hidráulica

INSTITUTO CEM
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1

INSTALAÇ
ÕES
HIDROSSANITAR
IAS

1.1

Verificar,
registrar e analisar
a
leitura
do
medidor de água.
Analisar consumo
de água e efetuar
teste
de
verificação
de
vazamentos,
quando
identificados na
leitura do medidor
aumento
injustificado
do
consumo

1.2

Limpar
ralos,
sifões,
calhas, grelhas e
buzinotes

1.3

Verificar a
regulagem
do
mecanismo
das
descargas. Quando
necessário,
realizar regulagem
ou substituição de
reparos.

1.4

Limpar
caixas de gordura.
Identificar
a
necessidade
de
acordo com o local
especificado.

•

1.5

Inspecionar
os sistemas e
tubulações
de
redes coletores de
resíduos líquidos

•

•

•

•
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1.6

Verificar
posicionamento
dos
drenos
existentes quanto
a direcionamento
para
redes
coletoras

1.7

Inspecionar
os registros de
gaveta para evitar
vazamento

•

1.8

Inspecionar
torneiras
misturadores
e
registros

•

•

1

MANUTENÇÕES
DE
ARCONDICIONADO DE
PEQUENO, MÉDIO E
GRANDE PORTE

1.1

Verificação da
tensão de alimentação
de energia elétrica nas
3 fases

•

1.2

Controle
de
gotejamento de água
pela gaxeta de bombas
de dreno

•

1.3

Verificação da
existência de ruídos
anormais, elétricos ou
mecânicos
nos
equipamentos

•

1.4

Verificação da
existência
de
vazamento de gás e /
ou de água

•
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ITEM

PERIODICIDADE

IÁRI
A

D

6.4.3.1.2.11.4 Manutenção Mecânica
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1.5

Inspeção
dos
drenos e ralos de
escoamento

•

1.6

Inspeção
das
juntas elásticas das
conexões hidráulicas
de água gelada e de
condensação

•

1.7

Verificação de
aquecimento
nos
motores
e
compressores

•

1.8

Limpeza da casa
de maquinas e dos
equipamentos tipo self

•

1.9

Verificação do
funcionamento elétrico
e
mecânico
dos
motores
e
compressores

•

1.10

Verificação da
existência de ruído
anormal, elétrico ou
mecânico nos motores
e compressores

•

1.11

Verificação dos
condicionadores
quanto a existência de
ruídos
anormais,
elétricos ou mecânicos

•

1.12

Inspeção
quadro elétrico
condicionadores
quanto a fusíveis
motores
condicionadores

no
dos

•

dos
dos

1.13

Verificação do
aquecimento
nas
chaves de partida e
bases fusíveis dos
motores
dos
condicionadores

•

1.14

Limpeza da sala
de máquina central e
do equipamento

•
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1.15

Verificação dos
parafusos de fixação
dos
motores
dos
ventiladores das torres

•

1.16

Inspeção
do
estado de conservação
das bases e parafusos
de
regulagem
e
alinhamento

•

1.17

Limpeza interna
dos dutos

1.18

Inspeção
dos
isolamentos
da
tubulação hidráulica de
agua
quanto
a
conservação
verificação de fios e
cabos e entrada e saída
do quadro elétrico dos
motores
e
compressores

•

1.19

Verificação de
fios e cabos e entrada e
saída
do
quadro
elétrico dos motores e
compressores

•

1.20

Aferição
amperagem
motores
compressores

de
dos
e

•

1.21

Verificação das
regulagens
dos
dampers de ar exterior

•

1.22

Verificação dos
fechos das tampas e
parafusos dos painéis
dos condicionadores

•

1.23

Inspeção
do
estado dos fios na
entrada dos quadros
elétricos
dos
condicionadores

•
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1.24

Limpeza
dos
ralos de escoamento
das
salas
dos
condicionadores

•

1.25

Lavagem
dos
filtros de tomada de ar
exterior

•

1.26

Verificação do
estado dos mancais e
correias
de
transmissão,
substituindo quando
necessário

•

1.27

Reaperto
da
base de fixação dos
motores, parafusos de
fixação dos mancais e
suporte

•

1.28

Verificação do
estado de limpeza das
serpentinas

•

1.29

Avaliação
do
rendimento
dos
ventiladores, efetuar
limpeza

•

1.30

Reaperto
de
polias de transmissão

•

1.31

Verificação de
pontos
de
superaquecimento nas
conexões elétricas e
quadros elétricos

•

1.32

Lubrificação dos
mancais
dos
ventiladores

•

1.33

Verificação de
todos os componentes
dos condicionadores
quanto ao indicie de
corrosão

•

1.34

Teste
de
vazamento
nas
conexões e tubulações
de gás refrigerante

•
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das
gás

MANUTENÇÕES
DE
ARCONDICIONADO DE
PEQUENO, MÉDIO E
GRANDE PORTE

1.1

Verificação da
tensão de alimentação
de energia elétrica nas
3 fases

•

1.2

Controle
de
gotejamento de agua
pela gaxeta de bombas
de dreno

•

1.3

Verificação da
existência de ruídos
anormais, elétricos ou
mecânicos
nos
equipamentos

•

1.4

Verificação da
existência
de
vazamento de gás e /
ou de agua

•

1.5

Inspeção
dos
drenos e ralos de
escoamento

•

1.6

Inspeção
das
juntas elásticas das
conexões hidráulicas
de agua gelada e de
condensação

•

1.7

Verificação de
aquecimento
nos
motores
e
compressores

•

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1072

A
NUA
L

S

1

EME
STR
AL

T
RIM
ESTR
AL

S

M
ENS
AL

UINZ
ENA
L

REFERÊNCIA

EMA
NAL

ITEM

PERIODICIDADE

Q

•

D

Aferição
pressões
de
refrigerante

IÁRI
A

1.35

Proposta Policlínica Regional - Posse

1.8

Limpeza da casa
de maquinas e dos
equipamentos tipo self

•

1.9

Verificação do
funcionamento elétrico
e
mecânico
dos
motores
e
compressores

•

1.10

Verificação da
existência de ruído
anormal, elétrico ou
mecânico nos motores
e compressores

•

1.11

Verificação dos
condicionadores
quanto a existência de
ruídos
anormais,
elétricos ou mecânicos

•

1.12

Inspeção
quadro elétrico
condicionadores
quanto a fusíveis
motores
condicionadores

•

no
dos
dos
dos

1.13

Verificação do
aquecimento
nas
chaves de partida e
bases fusíveis dos
motores
dos
condicionadores

•

1.14

Limpeza da sala
de máquina central e
do equipamento

•

1.15

Verificação dos
parafusos de fixação
dos
motores
dos
ventiladores das torres

•

1.16

Inspeção
do
estado de conservação
das bases e parafusos
de
regulagem
e
alinhamento

•

1.17

Limpeza interna
dos dutos
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1.18

Inspeção
dos
isolamentos
da
tubulação hidráulica de
agua
quanto
a
conservação
verificação de fios e
cabos e entrada e saída
do quadro elétrico dos
motores
e
compressores

•

1.19

Verificação de
fios e cabos e entrada e
saída
do
quadro
elétrico dos motores e
compressores

•

1.20

Aferição
amperagem
motores
compressores

de
dos
e

•

1.21

Verificação das
regulagens
dos
dampers de ar exterior

•

1.22

Verificação dos
fechos das tampas e
parafusos dos painéis
dos condicionadores

•

1.23

Inspeção
do
estado dos fios na
entrada dos quadros
elétricos
dos
condicionadores

•

1.24

Limpeza
dos
ralos de escoamento
das
salas
dos
condicionadores

•

1.25

Lavagem
dos
filtros de tomada de ar
exterior

•

1.26

Verificação do
estado dos mancais e
correias
de
transmissão,
substituindo quando
necessário

•
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1.27

Reaperto
da
base de fixação dos
motores, parafusos de
fixação dos mancais e
suporte

•

1.28

Verificação do
estado de limpeza das
serpentinas

•

1.29

Avaliação
do
rendimento
dos
ventiladores, efetuar
limpeza

•

1.30

Reaperto
de
polias de transmissão

•

1.31

Verificação de
pontos
de
superaquecimento nas
conexões elétricas e
quadros elétricos

•

1.32

Lubrificação dos
mancais
dos
ventiladores

•

1.33

Verificação de
todos os componentes
dos condicionadores
quanto ao indicie de
corrosão

•

1.34

Teste
de
vazamento
nas
conexões e tubulações
de gás refrigerante

•

1.35

Aferição
pressões
de
refrigerante

das
gás

•

1.36

Verificação das
partes metálicas dos
equipamentos quando
ao indicie de corrosão.

•

2

CALDEIRAS /
VASOS DE PRESSÃO

2.1

Avaliações
e
verificações do sistema
de segurança

•
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2.2

Avaliações
e
verificações dos visores
de nível

•

2.3

Avaliações
e
verificações do sistema
de descarga de fundo
da garrafa de nível

•

2.4

Avaliações
e
verificações do sistema
de descarga de fundo

•

2.5

Avaliações
e
verificações do sistema
de alimentação de água

•

2.6

Avaliações
e
verificações do sistema
de alimentação de
tratamento de água

•

2.8

Visita Técnica

•

2.9

Avaliações
e
verificações
Manutenção do sistema
de segurança

•

2.10

Avaliações
verificações
Manutenção
visores de nível

•

e
dos

2.11

Avaliações
e
verificações
Manutenção do sistema
de descarga de fundo
da garrafa de nível

•

2.12

Avaliações
e
verificações
Manutenção do sistema
de descarga de fundo

•

2.13

Avaliações
e
verificações
Manutenção do sistema
de alimentação de água

•
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2.14

Avaliações
e
verificações
Manutenção do sistema
de alimentação de
tratamento da água

2.15

Avaliações dos
eletrodos ou trocas

2.16

Avaliações
verificações
Manutenção
queimador
necessário

e

•

•
•

do
se

2.17

Abertura
boca de visita
caldeira

da
da

2.18

Verificações
internas dos tubos

•

2.19

Avaliações
e
verificações
Manutenção de toda
tubulação interna de
água

•

2.20

Abertura
da
caldeira sistema de
gases parte interna

•

2.21

Verificações
internas das passagens
dos gases e queimas

•

2.22

Verificações do
sistema de isolamento
da caldeira (Refratário)

•

2.23

Inspeção
segurança NR 13

de

•

2.24

Calibração das
válvulas de segurança

•

2.25

Calibração
pressostato

dos

•

2.26

Calibração
manômetros

dos

•
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2.27

Calibração
termômetro

do

•

2.28

Troca
do
refratário se necessário

•

2.29

Avaliações
verificações
Manutenção
espelhos

•

2.30

e
dos

Verificação do
trapézio da tampa
traseira e dianteira da
caldeira (Refratário)

•

Manutenção Elétrica

1

QUADRO
GERAL DE FORÇA
E DE ENTRADA DA
CONCESSIONÁRIA
(CELG - ENEEL)

1.1

Ler
os
instrumentos
de
medição, inclusive
entrada, e anotar

•

1.2

Verificar o
aquecimento
e
funcionamento dos
disjuntores
termomagnéticos e
cabos
de
alimentação

•

INSTITUTO CEM
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1.3

Verificar a
existência
de
quaisquer
anormalidades
elétricas
ou
mecânicas (ruídos,
odores)
que
possam
caracterizar o mau
funcionamento de
algum componente

•

1.4

Verificar as
condições gerais de
segurança
no
funcionamento do
quadro geral

•

1.5

Tomar nota
das anormalidades
verificadas durante
os
serviços
e
efetuar
as
correções
necessárias

•

1.6

Inspecionar
as
chaves
seccionadoras dos
disjuntores
termomagnéticos
para os andares e
cuidar para que não
superem as tabelas
de
amperagens
máximas
permitidas
para
cada pavimento

•

1.7

1.8

Inspecionar
os isoladores e
conexões da saída
dos
disjuntores,
evitando
assim
pontos
de
resistência elevada

•

Verificar a
pressão das molas
dos
disjuntores
termomagnéticos

•
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1.9

Verificar os
contatos de entrada
e
saída
dos
disjuntores

•

1.1

Verificar a
regulagem
do
disjuntor geral

•

1.1

Inspecionar
os
cabos
de
alimentação para
prevenir
aquecimento
(estado
de
isolamento)

•

1.1

Verificar o
equilíbrio das fases
nos alimentadores
(circuitos)

•

1.1

Inspecionar
as ligações da
carcaça
dos
quadros à terra

•

1.1

Lubrificar as
dobradiças
das
portas

•

1.1

Limpar
externamente
quadro

1.1

Efetuar
testes
de
isolamento
à
corrente contínua

•

1.1

Efetuar
limpeza geral nas
conexões
e
disjuntores

•

1.1

Reapertar
parafusos
de
fixação
do
barramento,
conexões
e
ferragens

•

0

1

2

3

4

5

6

7

8

o

•
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2

QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO
DE LUZ E FORÇA

2.1

Verificar o
aquecimento dos
condutores
de
alimentação
e
distribuição

•

2.2

Verificar o
aquecimento dos
disjuntores

•

2.3

Verificar o
aquecimento nos
disjuntores
"nofuse" geral em
todos os quadros
de distribuição

•

2.4

Verificar a
existência
de
ruídos anormais,
elétricos
ou
mecânicos, cheiros
de queimados e
outros

•

2.5

Verificar as
condições gerais de
segurança
do
funcionamento dos
quadros
de
distribuição de luz

•

2.6

Reapertar os
parafusos
de
contato
dos
disjuntores

•

2.7

Reapertar a
fixação e estado dos
barramentos

•

2.8

Limpar
externamente
quadros

•

3

os

QUADROS
DE COMANDO

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1081

Proposta Policlínica Regional - Posse

3.1

Verificar a
existência
de
ruídos anormais,
elétricos
ou
mecânicos

•

3.2

Verificar a
existência
de
fusíveis queimados

•

3.3

Inspecionar
a
pressão
de
contato dos fusíveis

•

3.4

Inspecionar
o estado das bases
de fusíveis quanto
ao aquecimento

•

3.5

Verificar o
fechamento correto
das tampas dos
porta-fusíveis

•

3.6

Inspecionar
o estado das chaves
magnéticas

•

3.7

Verificar o
contato dos portafusíveis para evitar
fusões

•

3.8

Verificar o
ajuste dos relés de
sobrecarga

•

3.9

Verificar o
estado
de
conservação
das
bases dos fusíveis

•

3.1

Reapertar os
bornes de ligação
das
chaves
magnéticas

•

3.1

Reapertar os
parafusos
de
contato dos botões
de comando

0

1

•
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4

REDES
ELÉTRICAS
CONVENCIONAIS

4.1

Medir
a
amperagem
da
fiação e verificação
da
concordância
com as tabelas de
amperagem
máxima permitida

5

•

ILUMINAÇÃ
O

5.1

Verificar as
luminárias quanto
à ocorrência de
lâmpadas
queimadas ou com
operação
insuficiente

•

5.2

Verificar
contatos internos,
reapertar
os
parafusos
de
fixação e contatos
externos
dos
soquetes, caso as
lâmpadas
ainda
não
fiquem
iluminadas

5.3

Verificar as
condições gerais de
segurança
no
funcionamento do
sistema
de
iluminação

5.4

Trocar
os
reatores quando se
fizerem
necessários

•

5.5

Medir
o
nível de iluminação

•

•

•
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5.6

Efetuar
limpeza
das
luminárias
e
lâmpadas

5.7

Testar
a
carga das baterias
de emergência

•

5.8

Testar
o
funcionamento das
lâmpadas
de
emergência

•

6

•

BARRAMEN
TOS

6.1

Controlar a
amperagem
nas
diversas secções do
barramento,
corrigindo
sobrecargas
e
desbalanços
de
corrente

•

6.2

Controlar as
tensões, terminais,
corrigindo
eventuais quedas
de tensão

•

6.3

Limpar
contatos

6.4

Inspecionar
cobres,
sobreaquecimento
s de contatos e
vibrações

•

6.5

Medir nível
de isolamento

•

6.6

Limpar
a
blindagem
dos
barramentos com
sopro
de
ar
comprimido

•

6.7

Verificar
corrigir
aterramento

•

•

e
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6.8

Combater
corrosão e retocar
pintura

7

•

TOMADAS

7.1

Reapertar
carcaças e tomadas
na tubulação do
piso/divisórias/pa
redes

8

SISTEMA
DE
ATERRAMENTO

8.1

Verificar a
malha
de
aterramento e suas
condições normais
de uso, conexões,
malha de cobre nu,
etc.

•

8.2

Verificar a
resistência ôhmica
que não poderá
superar
10(dez)
Ohms, adotando as
medidas
de
correção, quando
necessário

•

8.3

Reapertar os
bornes que ligam as
hastes aos cabos

9

INSPEÇÃO
TERMOGRÁFICA

9.1
9.2

•

•

Subestação

•

Quadro
Geral de Força

9.3

•

Barramento

•

s
9.4

Quadros de
Distribuição de Luz
e Força

•
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9.5

Quadros de
Comando
(Geradores,
Bombas, etc.)

•

9.6

Quadros dos
circuitos de tomada
e iluminação dos
pavimentos

•

9.7

Quadros de
circuitos de energia
estabilizada
e
nobreak.

•

10

SISTEMA
DE
PROTEÇÃO
CONTRA
DESCARGAS
ATMOSTÉRICAS

10.

Verificar
geral do

•

10.

Verificar
condutividade
entre captor e haste

•

10.

Verificar
isoladores
castanha quanto a
tricas
ou
rachaduras,
substituindo
se
necessário

•

10.

Verificar
conexão
de
aterramento

•

10.

Verificar
oxidação de partas
metálicas,
estruturas
e
ligações

•

10.

Apertar
fixações e verificar
terminais

•

10.

Verificar
ligação para terra

•

1

2

3

4

5

6

7

estado
captor
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10.

Limpar
cuidadosamente o
conjunto

11

NO-BREAKS

8

11.

Vistoria
geral por unidade

•

11.

Vistoria nas
conexões elétricas,
barramentos, etc.

•

11.

Reaperto
geral das conexões
mecânicas
da
unidade

•

11.

Limpeza
geral
do
equipamento

•

11.

Verificação
do bom estado dos
ventiladores,
disjuntores
e
demais
peças
mecânicas
etc.
(ruídos
e
vibrações)

•

11.

Níveis
referenciais
tensão

•

1
2

3

4

5

6

de

11.

Registar a
corrente
de
flutuação (A)

•

11.

Atuação das
proteções
de
alarmes

•

11.

Bom
funcionamento de
sinalização e painel

•

11.

Níveis
de
tensão
do
barramento C.C.

•

7

8

9

10

•
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11.

Verificar se o
UPS está em fase
com a rede

•

11.

Recarga das
baterias
se
detectada
sua
necessidade

•

11.

Ajuste das
partes eletrônicas

•

11.

Ajuste
disparo
tiristores

de
dos

•

11.

Efetuar
ajuste do
NOBreak, com e sem
carga

•

11.

Teste
supervisão
defeitos
retificador

de
de
do

•

11.

Relacionar
os materiais para
correção de falhas
caso necessária

•

11.

Verificar
chave estática

•

11.

Verificar
disjuntores,
contadores,
fusíveis
componentes

•

11

12

13
14

15

16

17

18
19

11.

Efetuar
limpeza
dos
componentes

•

11.

Verificar
fixação
dos
componentes
internos

•

11.

Reapertar
todas as conexões e
barramentos

•

20

21

22

e
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11.

Efetuar
simulação de falta
de energia, sem
carga

•

11.

Efetuar
simulação de falta
de energia, com
carga

•

11.

Efetuar teste
da chave by-pass,
automático (Chave
Estática)

•

11.

Efetuar teste
da chave by-pass
manual

•

11.

Testar
transferências
entre inversor e
chave estática

•

11.

Verificar o
sincronismo
interno do inversor

•

11.

Verificar as
condições
do
barramento
do
shunt

•

11.

No
religamento
da
unidade, observar o
procedimento
indicado
pelo
fabricante

•

11.

Avaliar
necessidade
de
atualização
dos
softwares

•

11.

Relacionar
os materiais para
correção de falhas
caso necessária

•

12

BANCO DE
BATERIAS
DOS
NO- BREAKS

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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12.

Inspecionar
conexões (aperto,
graxa, etc), se
necessário
substituir

•

12.

Leitura
tensão total
bateria

da
da

•

12.

Efetuar nova
leitura da tensão
total das baterias

•

12.

Limpeza
geral
dos
elementos

•

12.

Verificar
recipiente

•

12.

Verificar
conectores
buchas

1

2

3

4

5
6
12.

Verificar
válvulas
de
segurança

•

12.

Verificar
fixação de estantes

•

7

8
12.
9

Verificar

•

polo
12.

Verificar
torque
das
interligações

•

12.

Verificar
condição física

•

12.

Realizar
medições de tensão
e densidade do
ambiente

•

12.

Reaperto
dos terminais da
bateria

•

10

11
12

13

•
e
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12.

Medir
corrente
de
descarga
das
baterias a plena
carga

•

12.

Medir tempo
de descarga das
baterias a plena
carga

•

12.

Emissão de
relatório.

•

14

15

16
13

SUBESTAÇ
ÕES

13.

Disjuntores
Alta Tensão

•

13.

Retirar
disjuntor
cubículo

•

1
2
13.

Limpar
cubículo

•

13.

Verificar
dispositivo
de
extração

•

13.

Verificar
molas de abertura e
fechadura

•

13.

Limpar todo
o conjunto

•

13.

Lubrificar
dispositivo
mecânico

•

13.

Na posição
de teste, acionar
fechamento
e
abertura

•

13.

Reapertar
conexões elétricas
do
plug
dos
contatos auxiliares

•

3
4

5

6
7

8

9

do
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13.

Fazer teste
de isolação (entre
fases e fase- terra)

•

13.

Verificar
nível de óleo de
eliminação de arco

•

13.

Testar
disparo
emergência

•

10

11

12
13.

Calibrar
reles de proteção
(curto-circuito
e
sobrecarga)

•

13.

Testar
simultaneidade dos
contatos

•

13.

Avaliar
estado do óleo
isolante
do
disjuntor

•

13.

Medir
resistência elétrica
dos contatos

•

13.

Conferir
pressão
dos
contatos

•

13.

Chave
Seccionadora Alta
Tensão

•

13.

Verificar
atuação de reles
auxiliares

13.

Conferir
estados dos chifres

•

13.

Reapertar
conexões elétricas
do
plug
dos
contatos auxiliares

•

13.

Conferir
estado
dos
abafadores de arco

•

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

de

•
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13.

Conferir
estado das buchas
de alta tensão

•

13.

Lubrificar
mecanismo
de
atuação

•

13.

Limpar
cubículo

•

13.

Verificar
fusíveis

•

13.

Verificar
atuação
dos
disparadores
automáticos

•

13.

Teste
de
isolação
elétrica
com
megometro
(entre fase e fase
terra)

•

13.

Limpar
contatos elétricos

•

13.

Conferir
contatos auxiliares

•

13.

Conferir
simultaneidade dos
contatos

•

13.

Medir
resistência
contato

•

23

24

25
26
27

28

29
30
31

32
13.

Desmontar
abafadores de arco
para verificação e
limpeza

•

13.

Transforma
dores a seco

•

13.

Conferir
atuação
da
sinalização
de
sobretemperatura

•

33

34
35

do
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13.

Conferir
atuação
da
proteção
contra
sobretemperatura

•

13.

Verificar
atuação dos reles
auxiliares

•

13.

Limpeza do
cubículo

•

13.

Limpeza do
transformador

•

13.

Reaperto do
barramento
de
entrada e saída

•

13.

Conferir
ligações
do
elemento sensor de
temperatura
do
enrolamento
elétrico

•

13.

Conferir
ventilação forçada
(caso exista)

•

13.

Conferir
reaperto dos cabos
elétricos
no
barramento

•

13.

Teste
de
isolação
elétrica
com megger (entre
fase e fase terra)

•

13.

Corrigir
corrosão
nos
cubículos

•

13.

Medir
resistência homica
do
enrolamento
elétrico

•

36

37

38
39
40

41

42

43

44

45

46

6.4.3.1.2.12 Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
Assim como utilizado na manutenção predial, para os equipamentos, computadores,
móveis, veículos também poderá ser utilizado o sistema eletrônico de abertura e o
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acompanhamento das Ordens de Serviço. Os procedimentos de manutenção visam aumentar o
tempo de vida útil, diminuir custos e potencializar a eficiência dos serviços prestados para os
pacientes, visitantes e profissionais, evitando a paralisação destes por falhas.
Para um efetivo funcionamento do sistema, o preenchimento das Ordens de Serviço deve
ser cuidadosamente monitorado pelo responsável pelo grupo, evitando atrasos e ineficiência da
gestão da manutenção dos equipamentos por falhas evitáveis.
O recebimento de novos móveis, equipamentos e veículos que chegarem à unidade
envolverá sua avaliação; aceitação e instalação. A abertura da embalagem que acondiciona o
equipamento, preferencialmente será feita na presença do fornecedor ou assistência ou técnico
por ele designado, evitando problemas por eventuais danos durante o transporte ou por falta
de componentes que deveriam estar incluídos na embalagem.
Quanto aos equipamentos e mobiliários já disponíveis na unidade deverá ser feito um
detalhado inventário por uma comissão integrada com representantes da contratante e do
Instituto CEM. Após, serão identificados os bens que serão necessários na execução da presente
proposta e os que serão devolvidos a contratante.
Sobre o acompanhamento e manutenção dos equipamentos médico-hospitalares
deverão ter sua gestão realizada pelo setor de Engenharia Clínica, conforme manuais técnicos,
normas e orientações relativas a particularidade de cada equipamento.
6.4.3.1.2.13 Serviço de Conservação, Higienização e Desinfecção Hospitalar
O Serviço de conservação higienização e desinfecção hospitalar contemplará todas as
atividades de limpeza, higienização e conforto na unidade, desde a chegada do paciente, até sua
saída. É aplicável a todos os setores, pois envolve direta e indiretamente o receber, cuidar,
assistir e outras ações igualmente importantes. Este serviço irá gerenciar o processamento e
administração da higienização e limpeza, lavanderia e rouparia, controle de vetores
(dedetização), jardinagem, armazenamento e destinação dos resíduos, ainda que estes sejam
serviços terceirizados, pois a segurança das pessoas também depende de tais atividades.
A gestão desses serviços será realizada sob constante monitoramento da segurança dos
profissionais, com especial atenção sobre os registros necessários ao serviço especializado em
segurança e medicina do trabalho – SESMT (PPRA, CMSO, contratos de trabalho, carteiras de
vacinação, treinamento e uso de EPIs, validade dos equipamentos de segurança, fichas técnicas
dos produtos, ferramentas/utensílios apropriados, e outros).
A limpeza, higienização e a desinfecção são elementos que devem promover a sensação
de bem-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e visitantes, contribuindo
também para o controle das pragas e vetores e infecções relacionadas à assistência à saúde, por
garantir um ambiente com superfícies limpas, com redução do número de microrganismos, e
apropriadas para a realização das atividades desenvolvidas nesses serviços.
Assim, os serviços de limpeza, higienização e desinfecção serão executados nas áreas
internas e áreas externas, obedecendo às técnicas e equipamentos apropriados e dos produtos
químicos a serem utilizados, bem como na definição dos Procedimentos Operacionais Padrão

-

POPs.

Serão fornecidos todos os insumos e saneantes necessários para a limpeza e desinfecção
(material de limpeza em geral, papel higiênico, papel toalha, álcool gel e sabonete em sachê,
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sacos plásticos para lixo infectante, lixo comum, lixo químico, sacos com cores específicas para
a coleta de resíduos que serão definidos conforme definição do PGRS).
Dentre os indicadores do serviço de higienização e limpeza deverão ser monitorados:
Tempo médio de execução das limpezas; Percentual de limpeza programada não
realizada;
Índice de retrabalho de limpeza concorrente; Peso/volume de resíduos produzidos por
ala/setor.
O controle de vetores/pragas e de micro-organismos deverá ser realizado por empresas
terceirizadas e especializadas e deve seguir as normas estabelecidas pela ANVISA. Assim, a
Policlínica contratará empresa especializada, licenciada pelos órgãos competentes, que
apresente responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às
atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro
deste profissional junto ao respectivo conselho.
A Policlínica irá monitorar o serviço buscando garantir o mínimo impacto ambiental, a
saúde dos pacientes, profissionais e do aplicador dos produtos saneantes desinfetantes. Todas
as intervenções serão registradas fotograficamente e a empresa contratada deverá apresentar
laudo referente aos serviços executados. A gestão da unidade também deverá articular com
vizinhos, comerciantes, poder público local e outros, ações que visem eliminar focos de pragas
que impactem dentro e fora da unidade, pois todos sabem que tais vetores não se restringem
aos limites das propriedades.
A responsabilidade pelo abrigo temporário e a destinação final de resíduos é dos seus
geradores; portanto, o licenciamento ambiental da unidade estará sujeito ao cumprimento das
normas vigentes. Desta forma, a gestão da unidade irá elaborar e seguir o Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS (detalhamento constante nesta Proposta
Técnica), através do qual os responsáveis deverão acompanhar todo o processo envolvendo os
resíduos; garantindo-se a sua rastreabilidade.
Os abrigos serão mantidos de acordo com as normas sanitárias e a destinação final dos
resíduos deverá ser acompanhada (reciclagem, aterro, incineração) e, dentre os registros
necessários, deverá ser monitorado: Peso/volume de resíduos produzidos de acordo com seu
grupo; Peso/volume de resíduos encaminhados para outras coletas seletivas (pilhas, baterias,
lâmpadas, papelão) e laudos de tratamento dos resíduos produzidos, conforme o caso.
Os serviços de jardinagem incluirão a poda, irrigação, combate a pragas e a ervas
daninhas. Este serviço será executado de forma não interferir na arquitetura do edifício,
oferecendo um ambiente de descompressão aos pacientes, a seus familiares e aos profissionais
da Unidade.
Manual de Rotinas para Administração Financeira
A gestão contábil financeira da Policlínica e m relação ao Contrato de Gestão para
a administração da Unidade deverá compreender um conjunto de ações e
procedimentos administrativos que visam maximizar os resultados econômicos e
financeiros, contemplando um conjunto de procedimentos administrativos que
envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da
instituição. A partir de um detalhado planejamento inicial serão adotados os
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procedimentos elencados abaixo, visando a melhor execução de cada um dos itens,
otimizando as ações da gestão financeira como um todo.
Contas a Pagar e a Receber: Processo a ser operado pela área de tesouraria que
operacionaliza os pagamentos e recebimentos, para dar suporte ao fluxo de caixa e
demais processos financeiros;
Fluxo de Caixa: Processo que faz a ligação entre as projeções dos recebimentos e
pagamentos e as decisões de aplicação de recursos financeiros;
Aplicação de Recursos Financeiros: Processo que deverá definir e operar as
aplicações temporárias de sobras de caixa, trabalhando preferencialmente com ativos
financeiros de baixo risco e alta liquidez, também alinhados com o fluxo de caixa para
dar confiabilidade aos compromissos da instituição;
Controle de estoque: É o processo que deverá registrar, fiscalizar e gerir a entrada
e saída de mercadorias e produtos da instituição. A parte física deverá ser realizada pela
área administrativa, enquanto a parte financeira é feita pela área gestão
financeira/contábil;
Apuração de resultados: Processo que deverá demonstrar, de maneira clara e
transparente, os resultados, apurando o saldo final de todas as contas, encerrando
todas as contas de receitas e despesas, que irão para a conta de Resultado do Exercício;
Gestão patrimonial: Processo que deverá atualizar os valores monetários do
patrimônio, através da contabilização e depreciação de seus bens imobilizados, a fim de
ter um controle efetivo de todo o empreendimento da empresa. Neste processo está a
atividade de balanço patrimonial, identificação e baixa do ativo imobilizado, balanço das
depreciações, e listas de bens por grupo;
Gestão orçamentária: Este processo deverá ser implantado e terá como
finalidade melhorar a rentabilidade do projeto/contrato de gestão, através de ajuste
dos custos e despesas do mesmo.
Abaixo apresentamos um modelo do Manual de Rotinas para Administração
Financeira que poderia ser aplicado para a Policlínica, a se adequar respeitando as
devidas proporcionalidades e características da unidade:
6.4.3.1.3.1 CONTABILIDADE
6.4.3.1.3.1.1 OBJETIVO
Estabelecer as ações e padronizar os procedimentos contábeis, o Plano de Contas, a
função e funcionamento das contas e as demais ações da área contábil a serem adotadas em
âmbito do Instituto CEM.
A escrituração dos atos e fatos administrativos do Instituto CEM será feita de acordo
com os procedimentos estabelecidos neste manual, nas formas analítica e sintética, com
elaboração dos livros Diário e Razão, com base no Plano de Contas aprovado pela Diretoria
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Geral e estruturado em grupos, subgrupos, contas e subcontas, em ordem cronológica de dia,
mês e ano, à vista dos documentos hábeis (vias originais e legais) e tem a finalidade de:

•

Registrar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa

•

Registrar os atos e fatos de natureza financeira e patrimonial

•

Emitir relatórios e peças contábeis - Diário, Razão, Balancetes e Demonstrações mensais e balanços
e demonstrações anuais

•

Demonstrar os resultados econômico-financeiros do Instituto CEM para serem analisados e
interpretados e. Fornecer os elementos para a elaboração da prestação de contas anual.

6.4.3.1.3.1.2 PROCEDIMENTOS
Visando à segurança, o controle da documentação e à facilidade de obtenção de
informações, a contabilização dos atos e fatos administrativos será, preferencialmente, feita nas
dependências do Instituto CEM e obrigatoriamente por Contabilista inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade.
O Diretor Administrativo é o responsável pela supervisão e coordenação dos serviços
administrativos, financeiros e contábeis do Instituto CEM e pelo fornecimento de informações
gerenciais ao Diretor Executivo e demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
A Contabilidade é a fase final do controle interno que registra todas as operações
relacionadas com a execução orçamentária da receita e da despesa, outros ingressos e saídas
de recursos, os créditos a receber e obrigações a pagar, a movimentação de bens patrimoniais
e demais atos e fatos administrativos.
Compete ao Contabilista:

•

Adotar o sistema contábil informatizado utilizado pelo Instituto CEM , e a legislação aplicável ao
processamento dos dados e relatórios relativos aos registros dos atos e fatos administrativos do
Instituto CEM;

•

Classificar os documentos contábeis de forma que indiquem os códigos das contas debitadas e
creditadas e outros dados necessários e esclarecedores do registro efetuado;

•

Organizar a documentação por ordem cronológica/sequencial de lançamentos.

6.4.3.1.3.1.3 EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS
As operações econômicas e financeiras do Instituto CEM serão demonstradas após o
encerramento de cada mês, de forma analítica e sintética, mediante a elaboração das seguintes
peças contábeis:

•

Balancete Analítico de Verificação

•

Balanço Financeiro

•

Balanço Patrimonial

•

Balanço da Receita Orçada x Arrecadada

•

Balanço da Despesa Fixada x Realizada
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•

Conciliações bancárias acompanhadas dos respectivos extratos bancários

Os demonstrativos contábeis mensais deverão ser disponibilizados às Coordenações até
o dia 20 do mês subsequente ao de referência.
6.4.3.1.3.1.4 RELATÓRIOS ANUAIS
Por ocasião do encerramento do exercício, serão emitidos, além dos relatórios referentes
ao mês de dezembro, os relatórios que demonstram os saldos acumulados, no exercício, das
contas de resultado e a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro.
São peças componentes das demonstrações contábeis

•

Balancete Analítico de Verificação - com o movimento do período de 1º de Janeiro a 31 de
dezembro do exercício encerrado;

•

Balanço Financeiro;

•

Balanço Patrimonial Comparado;

•

Demonstração das Variações Patrimoniais;

•

Conciliações bancárias, acompanhadas dos respectivos extratos bancários;

•

Análises das contas de Ativo e Passivo (notas explicativas).

O Contabilista deverá encerrar os balanços e apresentar os demonstrativos
contábeis anuais até o dia 30 de abril do ano seguinte ao de referência.
6.4.3.1.3.1.5 PLANO DE CONTAS
Estrutura – O Plano de Contas é estruturado de forma hierárquica e é padrão do
Instituto CEM, observadas a legislação aplicável e as características específicas do
Instituto CEM.
Ativo - Compreende todas as contas correspondentes aos bens e direitos do
Instituto CEM, demonstrando a aplicação dos recursos.

•

Ativo Financeiro. Compreende a disponibilidade em Caixa e Bancos e os
direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte;

•

Ativo Permanente. Representa as imobilizações em bens móveis e
imóveis, os créditos e valores diversos de caráter permanente.
Passivo - Corresponde às obrigações, evidenciando a origem dos recursos
aplicados.
Patrimônio Social - Representa o Ativo Real Líquido.
Receita - São contas representativas dos recursos auferidos no exercício, a serem
computadas na apuração do resultado do Instituto CEM, desdobradas nas seguintes
categorias econômicas:
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Receitas Correntes – de natureza contínua, resultantes da arrecadação de
serviços e patrimoniais;

a.

Receitas com Subvenções – assistência governamental geralmente na
forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida ao Instituto
CEM em troca do cumprimento condições relacionadas às atividades operacionais do contrato
assinado pela entidade;

b.

Receitas Financeiras – juros recebidos, descontos obtidos, o lucro na
operação de reporte e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda fixa;

c.

Receitas com Doações – constituem-se em transferência de dinheiro ou
outros ativos para ao Instituto CEM, ou um cancelamento de um passivo, sem a necessidade de
uma contrapartida.

d.

Despesa - Compreende as contas representativas dos recursos despendidos no
exercício financeiro, a serem computadas na apuração do resultado do Instituto CEM,
subdivididas por projeto e/ou contrato de gestão executado.
6.4.3.1.3.2 FINANCEIRO
6.4.3.1.3.2.1 OBJETIVO
Padronizar e racionalizar o processamento da despesa em âmbito do Instituto
CEM.
6.4.3.1.3.2.2 PROCEDIMENTOS
As compras e contratações de serviços são realizadas para garantir o suprimento
de bens e de serviços imprescindíveis ao cumprimento dos objetivos do Instituto CEM.
Todas as despesas de compra de material ou de contratação de serviços deverão
ser feitas mediante processo constituído de acordo com o Regulamento de Compras e
Contratações vigente, devendo ser observados os procedimentos legais estabelecidos.
Como os recursos são repassados pelo órgão contratante e também estão
sujeitos às crises econômicas, bem como a problemas referentes a atrasos nos repasses
de recursos, a gestão financeira definiu um plano de contingência que consiste nas
seguintes premissas:
Priorizar o pagamento de obrigações assumidas com seus
profissionais/empregados e com fornecedores de materiais e insumos que impactam
diretamente na segurança da assistência aos pacientes / gerenciamento de riscos;

a.

Suspender obras e reformas de ampliação realizadas com eventuais sobras
de recursos para custeio, bem como aquelas que não impactam negativamente nas metas
contratuais de produção;

b.

c.

Rescindir ou suspender contratos de serviços assessórios;
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Negociar com fornecedores e prestadores de serviço sobre o parcelamento
de valores pendentes de pagamento;

d.

Revisar com os prestadores de serviços de suporte à assistência, fluxos e
rotinas que resulte na redução de custos, mantendo a segurança de pacientes e profissionais.

e.

6.4.3.1.3.2.3 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
O material ou o serviço deverá guardar conformidade com as especificações e as
quantidades contratadas, devendo ser exigido do fornecedor as garantias relativas à
compra ou ao serviço contratado.
Entre o recebimento do material ou do serviço e o pagamento da despesa deverá
ser observado um intervalo mínimo para o processamento das previdências necessárias
ao controle financeiro.
O pagamento da obrigação somente é autorizado após ser atestado pelo setor
requisitante, que além de conferir o material, deverá verificar os documentos do
fornecedor, como a legalidade da nota fiscal, a incidência e retenção de tributos e
encargos.
Só poderão ser pagas despesas dentro do exercício vigente, salvo se o gasto
houver sido registrado contabilmente (emprenhado) para o exercício futuro.
6.4.3.1.3.2.4 FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos de despesas dar-se-ão através de transferência bancária (TED ou
TEV), diretamente na conta do fornecedor, sendo admitidos eventualmente a emissão
de emissão de cheque nominal, ou pelo Sistema Eletrônico de Pagamentos disponíveis
na rede bancária.
Poderá haver o depósito em conta corrente nominal a ele, permanecendo o
demonstrativo de depósito em poder da unidade do Instituto CEM como comprovante
do pagamento.
No caso dos pagamentos efetuados via Sistema Eletrônico de Pagamentos, o
relatório de pagamentos efetuados, devidamente conciliado com o extrato bancário, é
o comprovante da quitação da despesa.
6.4.3.1.3.2.5 ENCARGOS E TRIBUTOS
Para as despesas de prestação de serviço, mediante emissão de Nota Fiscal,
deverão ser observadas as regras de retenção de impostos:

•

IR, PIS, Cofins e CSLL – Lei nº 9.430/96, conjugada com as Instruções
Normativas das Secretaria da Receita Federal nº 480 e 539;

•

INSS – Instrução Normativa nº 3, da Secretaria de Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social;

•

IRPF – Tabela Progressiva;
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•

ISS – Regras definidas por cada município.
Para serviços de profissionais autônomos, deverá haver retenção do Imposto de
Renda (quando ultrapassar o limite de isenção), de INSS e o recolhimento do ISS
(conforme regra definida pelo município sede do prestador do serviço).
Todos os pagamentos que tiverem a incidência de retenção de tributos deverão
ser previamente submetidos ao Setor Contábil para cálculo do Imposto, da retenção do
valor devido e emissão da Guia de Recolhimento correspondente. O Contador responde
pelas incoerências e falta de recolhimento de tributos exigidos por Lei.
Quesitos para a execução da Despesa:

•

Disponibilidade Financeira – existência de recursos financeiros para suportá-la

•

Legitimidade – toda a despesa deve ser prevista em Orçamento do exercício a que se refere
o gasto, com enquadramento perfeito e claro de dispêndio

•

Legalidade – toda a despesa deve se revestir das formalidades legais e das normas internas.
Verificar principalmente as certidões negativas da Receita Federal do Brasil, do FGTS e do
Município

•

Competência – a despesa relativa a contratos e serão apropriadas/compromissadas em
cada exercício financeiro, pela parte a ser nele executada.

6.4.3.1.3.2.6 FUNDO FIXO
Será autorizada a concessão de suprimento de fundos fixos para funcionários
alocados na sede, sempre a serviço da Fudação, para pagamento de despesas de pronto
pagamento.
Os valores concedidos ao funcionário responsável e os seu respectivo substituto,
no caso de eventual afastamento, serão definidos e nomeados por meio de portaria da
Direção Geral. O setor responsável procederá à solicitação da concessão do suprimento
de fundo fixo para o funcionário designado, apresentando posteriormente o documento
fiscal que comprove
tal despesa. Este documento deverá ser emitido com o CNPJ e razão social do
Instituto CEM para o contrato de gestão específico.
6.4.3.1.3.2.7 INDICADORES FINANCEIROS
Mensalmente também serão demonstrados a partir dos indicadores financeiros
abaixo relacionados ao desempenho e evolução mensal financeira do Instituto CEM.

•

Índice de Liquidez Corrente

•

Índice de Liquidez Imediata

•

Índice de Participação de Capital de Terceiros
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•

Garantia do Patrimônio Social ao Capital de Terceiros

•

Composição dos Exigíveis (tipo de obrigação)

•

Composição dos Exigíveis (por vencimento)

•

Índice de Gastos Administrativos

•

Índice de Acumulação de Superávit

6.4.3.1.3.3 CUSTOS
6.4.3.1.3.3.1 OBJETIVO
Apurar os custos utilizando o sistema de custeio por absorção pleno, ou seja, a
extensão dos insumos utilizados para o custeio dos serviços não fica restrita aos custos
de produção; mas também agrega as despesas operacionais.
No conceito de Gestão Gerencial de Custos as informações na forma de relatórios
de custos serão disseminadas a todos os níveis da organização com o envolvimento e
participação das chefias, ccoordenações e diretorias, para a avaliação de desempenho
do setor e adequação dos custos de acordo com parâmetros e perfis adequados para o
setor; e com o objetivo de que cada nível hierárquico tenha condições de planejar,
controlar e decidir com eficiência e eficácia.
6.4.3.1.3.3.2 TERMINOLOGIA
•
Centros de Custos Produtivos – são aqueles que atendem diretamente ao
paciente desenvolvendo as atividades principais da Instituição. Os Centros de Custos Produtivos,
por serem finalísticos, não tem seus custos rateados, ou seja, repassados para outros. Pelo
contrário eles recebem ou arcam com os custos dos Centros de Custos Administrativos e
Auxiliares;
•
Centros de Custos não Operacionais - são aqueles que não estão diretamente
relacionados às atividades principais da Policlínica, porém não são rateados, assim como
acontece com os Centros de Custos Produtivos;
•
Centro de Custos Auxiliares - São os Centros de Custos de apoio que produzem
bens ou serviços que auxiliam na assistência ao paciente e terão seus custos rateados as demais
Centros de Custos;
•
Centros de Custos Administrativos - São os relacionados com as atividades
administrativas e trabalham como suporte para funcionamento completo da Unidade de Saúde
e terão seus custos rateados aos demais Centros de Custos.
6.4.3.1.3.3.3 APURAÇÃO DOS CUSTOS
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Os custos devem ser monitorados mensalmente a fim de se atingir a meta
estabelecida para controle. Anualmente, nas revisões e atualizações do planejamento
estratégico a meta de diminuição de custos deve ser avaliada e ajustada conforme
critérios internos e externos.
6.4.3.2

Quadro De Pessoal Administração Geral da Policlínica

O Dimensionamento e Planejamento do Quadro de Pessoal é realizado com base no
escopo, planejamento estratégico da Instituição. e Legislação vigente, que recomendações de
Conselhos de Classe e Legislação específica.
Nas áreas assistenciais este estudo é complementado com histórico das patologias, faixa
etária atendida, gravidade e complexidade dos pacientes, -sazonalidade de pacientes, análises
internas como por exemplo, dados do sistema de enfermagem, avaliação de queixas/elogios,
benchmark externo e nível de serviço. Nas áreas não assistenciais, ou seja, administrativa e
apoio, o estudo do dimensionamento se dá por meio do mapeamento das atividades e processos
pertinentes a cada área com nível de serviço desejado.
O Dimensionamento de Enfermagem atende ao preconizado pela Resolução n o 293/2004
que estabelece os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de
formação dos profissionais de enfermagem para a cobertura assistencial nas instituições de
saúde.
A planilha com composição quantitativa e valores esta contemplada no item Proposta
Financeira deste projeto.

DIRETORIA
QUADRO DE FUNCIONARIOS PARA DIRETORIA

Cargo/Categoria

Carga horaria
Semanal

Regime de
Contratação

Gerência de Enfermagem

40h/sem

CLT

Diretor Técnico

40h/sem

CLT

Diretor Geral

40h/sem

PJ

Gerente Médico

40h/sem

PJ
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Diretor Administrativo

40h/sem

PJ

Diretor Financeiro

40h/sem

PJ

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO
QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA CME

Categoria

Escala

Contratação

40

CLT

Enfermeiro

40hs

CLT

Técnico de Enfermagem

Escala

CLT

Auxiliar Administrativo

44 h

CLT

Enfermeiro
Coordenador

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-SND
QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA SND

Cargo/Categoria

Carga horaria
Semanal

Regime de
Contratação

Auxiliar de Nutrição

40h/sem

CLT

Nutricionista

40h/sem

CLT
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Auxiliar de higienização e limpeza

Escala 12X36

PJ

Copeira

40h/sem

PJ

SERVIÇO DE FARMÁCIA
QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA FARMÁCIA

Cargo/Categoria

Carga horaria
Semanal

Regime de
Contratação

Auxiliar de Farmácia

Escala 12X36

CLT

Farmacêutico

Escala 12X36

CLT

SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA
QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA IMAGIOLOGIA

Cargo/Categoria

Téc. de Radiologia

Técnico de Enfermagem (
Ultrassom)

Carga horaria
Semanal

Regime de
Contratação

24h/Sem

CLT

Escala 12X36

CLT
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Técnico de Enfermagem
(colposcopia retossigmoldoscopia)

Escala 12X36

CLT

Técnico de Enfermagem ( ex.
gráficos)

Escala 12X36

CLT

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA CONSULTÓRIO MÉDICO

Cargo/Categoria

Carga horaria Semanal

Regime de Contratação

40h/sem

CLT

30h/sem

CLT

Escala 12X36

CLT

Nutricionista

40h/sem

CLT

Psicólogo

30h/sem

CLT

Fisioterapeuta

30h/sem

CLT

Fonoaudiólogo

30h/sem

CLT

Recepcionistas

40h/sem

CLT

Gerente Médico

40h/sem

PJ

Auxiliar
Administrativo
(Consultórios)

Assistente Social

Enfermeiro
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Médicos Plantão

Plantão 12h

PJ

Segurança Escala

Escala 12X36

PJ

40h/sem

PJ

Odontologista

SERVIÇO DE HOTELARIA

QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS PARA HOTELARIA

Cargo/Categoria

Carga horaria Semanal

Regime de Contratação

Auxiliar Administrativo

40h/sem

CLT

Auxiliar de higienização e
limpeza

Escala 12X36

PJ

Auxiliar de Processamento
de Roupas

Escala 12X36

PJ

SERVIÇO DE ADMINISTRATIVO E ÁREA DE APOIO

QUADRO DE FUNCIONARIOS TECNICOS ADMINISTRATIVO E ÁREA DE APOIO

Cargo/Categoria

Carga horaria
Semanal

Auxiliar Administrativo (SAME)

40h/sem

INSTITUTO CEM
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Auxiliar Administrativo
(almoxarifado)

40h/sem

CLT

Auxiliar Administrativo (call
center)

40h/sem

CLT

Auxiliar de Faturamento

40h/sem

CLT

Analista Contábil

40h/sem

CLT

Auxiliar de Almoxarifado

Escala 12X36

CLT

Comprador

40h/sem

CLT

Técnico de informática

40h/sem

CLT

Técnico de Gesso

Escala 12X36

CLT

Telefonista (Call Center)

40h/sem

CLT

Telefonista (PABX)

30 h/sem

CLT

Auxiliar de Manutenção

Escala 12X36

PJ

40h/sem

PJ

Eletricista

40h/sem

PJ

Encarregado de Manutenção

40h/sem

PJ

Assistente de Manutenção
Predial
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Encarregado de Higienização e
Limpeza

40h/sem

PJ

Ouvidoria

40h/sem

CLT

Engenharia Clinica

40h/sem

PJ

Enfermeiro (CCIH)

40h/sem

CLT

Coordenador de Ensino e
Pesquisa

40h/sem

PJ

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1110

Proposta Policlínica Regional - Posse

6.4.4 Aquisição recebimento, guarda e distribuição de materiais na Policlínica
6.4.4.1

Manual de Rotinas Administrativas para a Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio.

O Instituto CEM propõe a utilização uma Política de Regulamentação Patrimonial (descrita
abaixo), contendo as normas de controle e gestão de bens móveis e materiais de consumo,
institucionalizada pelo Instituto CEM e passível de Aplicação na Policlínica, conforme:
6.4.4.2

Normas de Controle e Gestão de Bens Móveis e Materiais de Consumo
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. O controle e a gestão de bens móveis e materiais de consumo no âmbito do
Instituto CEM obedecerão ao disposto nesta normatização.

•
•
•

•
•
•
•
•

Art.2º. Para fins desta Normatização considera-se:
Material: equipamentos, componentes sobressalentes, acessórios, veículos, matériasprimas, outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades administrativas e
de execução do Instituto CEM, inclusive bens de consumo;
Material ou bem permanente: aquele que, pela própria natureza, possuir durabilidade
superior a 02 (dois) anos, cujo valor integra o patrimônio do Instituto CEM;
Unidade administrativa: unidades da estrutura organizacional (organograma) do Instituto
CEM ou postos de trabalho constantes dos contratos de gestão celebrados com órgãos
públicos.
DA AQUISIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Art.3º. A aquisição de materiais no âmbito do Instituto CEM compreende os
seguintes tipos:
Compra: operação de aquisição remunerada de bens, mediante preço previamente
ajustado;
Cessão: modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita
de posse e troca de responsabilidade;
Doação: ato de liberalidade pelo qual os contraentes trocam entre si coisas de sua
propriedade e, só se dará mediante as condições previstas no Estatuto Social;
Transferência: modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade,
de uma unidade administrativa para outra;
Comodato: designa o contrato, a título gratuito, em virtude do qual uma das partes cede
por empréstimo a outra determinada coisa para que a use pelo tempo e nas condições préestabelecidas.

Art.4º. A aquisição de material na modalidade compra será efetuada pelo Setor de
Contratos e Licitações e, quando necessário, via Comissão Permanente de Licitação, de forma
planejada, visando alcançar a economicidade, eficiência e eficácia na gestão de recursos
orçamentários, financeiros e materiais.
Art.5º. As compras terão por princípio, respeitada a legislação em vigor, a padronização
do material em uso, de forma a reduzir o número de itens, visando a simplificação dos processos
de obtenção, controle de estoque e levantamento de inventários.
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Art.6º. Os materiais deverão ser catalogados e, quando possível, codificados, com base na
nota fiscal, devendo ser catalogadas todas as informações à identificação do material e do
processo de compra.
Art.7º. Os pedidos de compra de materiais não catalogados deverão conter todos os
elementos essenciais à sua caracterização, acompanhados, se necessário, de modelos gráficos,
projetos, amostras e outros elementos que se fizerem necessários.
Art.8º. As compras realizadas fora da programação da Supervisão de Material e
Patrimônio serão efetuados somente depois de atingido o nível mínimo de estoque no
almoxarifado;
1º. As solicitações de itens que não fizerem parte do catálogo normal de materiais
mantidos pela Supervisão de Material e Patrimônio serão efetuados diretamente ao Diretor
Administrativo, a quem caberá a análise da oportunidade e conveniência da aquisição;
2º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso a solicitação seja deferida pela Diretoria
Administrativa, poderá ser modificado o catálogo de materiais, por iniciativa da Supervisão de
Material e Patrimônio, para inclusão daquele item, desde que verificada a necessidade de
aquisição para as demais unidades administrativas.
Art.9º. A quantidade de material a ser adquirida fica limitada à existência de espaço físico
para seu armazenamento em condições adequadas de segurança e conservação.
Parágrafo Único – Fica proibida a aquisição de material permanente em quantidade
superior à da pronta destinação e utilização por parte das unidades requisitantes, ressalvadas
aquelas destinadas à reserva técnica para substituição imediata em caso de manutenção, para
acomodação de novos profissionais ou implantação de novas unidades e/ou projetos / contratos
de gestão.
Art.10º. Os materiais sujeitos à deterioração ou ao risco de se tornarem obsoletos
deverão ser adquiridos em quantidades suficientes para a plena utilização, adotando-se, para
tanto, critérios adequados à sua quantificação que serão definidos pela Supervisão de Material
e Patrimônio.
Art.11º. Ficam estabelecidas as fórmulas a serem utilizados pela Supervisão de Material e
Patrimônio para a reposição do estoque.
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
Art.12. Recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue à Supervisão de
Material e Patrimônio, em local previamente designado, devendo este ser recebido em conjunto
com o representante do setor solicitante caso não esteja no catálogo de materiais ou se a sua
natureza assim o exigir.
1º.O recebimento transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do
material, do fornecedor à Supervisão de Material e Patrimônio;
2º. Deve ocorrer preferencialmente no almoxarifado da Supervisão de Material e
Patrimônio, salvo quando não possa ou não deva ali ser estocado, caso em que se fará nos locais
designados;
3º. Qualquer que seja o local de recebimento, os registros de entrada serão realizados na
Supervisão de Material e Patrimônio, quando se tratar de material permanente, bem como
quando se tratar de material de consumo.
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Art.13. Todo material para ser recebido deverá vir acompanhando de documento hábil a
caracterizar a sua origem e a natureza de sua incorporação ao âmbito patrimonial do Instituto
CEM, cuja cópia será arquivada na Supervisão de Material e Patrimônio para os devidos
registros.
Parágrafo Único – Considera-se documento hábil para os fins deste artigo os seguintes
documentos:

•
•
•

Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura;
Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta;
Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência.

Art.14. As Notas Fiscais de materiais deverão ser entregues diretamente na Supervisão de
Material e Patrimônio, para serem conferidas e depois repassadas à Diretoria Administrativa ou
por quem este delegar esta atribuição.
Parágrafo Único – As Notas Fiscais de materiais adquiridos com recursos do Fundo
Rotativo / Suprimento de Fundos também serão conferidas pela Supervisão de Material e
Patrimônio e depois repassadas ao gestor/suprido do fundo.
Art.15. O recebimento de materiais oriundos de compra, cessão, doação, permuta ou
transferência e comodato será provisório quando da entrega e definitivo após a aceitação /
inserção no patrimônio do Instituto CEM.
1º.O recebimento provisório não caracteriza sua aceitação;
2º.A aceitação é condição essencial para o recebimento definitivo dos materiais, que se
dará após a verificação da descrição, qualidade e quantidade da Nota Fiscal que, por sua vez,
deverá estar em conformidade com o Pedido / Solicitação de Compras;
3º. Nas operações de cessão, doação, permuta ou transferência, a verificação da
descrição, qualidade e quantidade deverá ser realizada tomando-se por base as informações
constantes dos respectivos Termos de Cessão/Doação, Declaração exarada no processo relativo
à permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência.
Art.16. Nas operações de compra a aceitação deverá ser atestada na respectiva Nota
Fiscal ou na Nota Fiscal/Fatura e, nos demais casos, nos Termos de Cessão/Doação, Declaração
exarada no processo relativo à permuta, Guia de Remessa de Bens ou Nota de Transferência,
devendo o atestado ser assinado pela Supervisão de Material e Patrimônio, em carimbo próprio.
§1º. Quando para aceitação for necessário conhecimento técnico específico, a Nota
Fiscal/Fatura também deverá ser atestada por pessoa habilitada para esse fim;
§2º. Nos casos em que o material não esteja relacionado no Catálogo de Materiais será
necessário o atesto/assinatura, também, do responsável pelo setor solicitante.
Art.17. Os documentos relativos à aquisição, recebimento e atestados de material e
patrimônio deverão ser assinados por extenso ou conter o carimbo de identificação do
assinante.
Art.18. Quando das aquisições de material para construção e reforma os documentos
relativos à aquisição deverão ser encaminhados pela Supervisão de Material e Patrimônio aos
Diretores ou responsáveis pelas obras e serviços conforme o caso, para que possam ter ciência
do que está sendo adquirido.

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1113

Proposta Policlínica Regional - Posse

Art.19. As Notas Fiscais relativas aos materiais para construção ou reforma deverão ser
atestadas conjuntamente pelo supervisor de material e patrimônio/ responsável do
acompanhamento da obra.
Art.20. Quando os materiais adquiridos não estiverem de acordo com o Pedido /
Solicitação de Compras, o agente recebedor solicitará ao fornecedor sua regularização, bem
como comunicará formalmente o fato ao Diretor Administrativo.
Art.21. Nenhum material será liberado para as unidades requisitantes sem o recebimento
definitivo e consequente registro nos sistemas competentes/ inclusão no patrimônio
(etiquetamento, conforme o caso), bem como sem a sua requisição formal.
Art.22.A Supervisão de Material e Patrimônio manterá controle sobre os materiais a
receber, sendo responsável pela entrega ao fornecedor do(s) comprovante(s) de entrega,
devendo, também, acompanhar os prazos de entrega, comunicando ao Setor de Contratos e
Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento do prazo de entrega.
Art.23.O sistema de controle de materiais, se possível, deverá permitir o recebimento
provisório e definitivo, além de registrar as solicitações não atendidas – demanda reprimida.
Art.24.A Supervisão de Material e Patrimônio deverá ser comunicada formalmente da
aquisição de qualquer material, ainda que não transite fisicamente pela mesma, a fim de que
possa efetivar as anotações e os registros necessários em seu sistema.
DO CONTROLE PATRIMONIAL
Art.25. A Supervisão de Material e Patrimônio manterá o registro do patrimônio do
Instituto CEM, por meio de sistema próprio, com vistas ao controle e gestão de equipamentos e
materiais permanentes de forma a:

•
•
•
•
•
•
•

registrar as incorporações e baixas, informando os bens existentes;
registrar e informar a localização dos bens;
registrar os agentes responsáveis;
emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade;
controlar a movimentação de material;
identificar os bens extraviados ou danificados com baixa e o número do patrimônio;
permitir a obtenção de informações gerenciais.

Art.26. Todo bem permanente, após seu recebimento definitivo, deverá ser tombado pela
Supervisão de Material e Patrimônio, sendo vedada a sua saída sem o devido registro,
etiquetamento e Termo de Responsabilidade.
Parágrafo Único - O tombamento consiste no arrolamento do bem permanente, por meio
de numeração específica do sistema patrimonial do Instituto CEM, com a finalidade de
identificá-lo e individualizá-lo.
Art.27. Para fins de tombamento será realizado o registro patrimonial de todos os
materiais permanentes, o qual deverá conter:

•
•
•
•

número de tombamento;
descrição do material;
modelo, número de série de fabricação, se for o caso;
valor de aquisição;
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•
•
•
•

data de aquisição e número de autos;
número do documento fiscal;
estado de conservação do material;
outras observações consideradas indispensáveis.

Parágrafo Único – Para fins de registro patrimonial, o bem cujo valor de aquisição for
desconhecido, será avaliado tomando como referência o valor de outro bem, semelhante ou
sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado.
Art.28. Toda manutenção e reparo realizados nos materiais permanentes do Instituto
CEM deverá ser comunicado formalmente à Supervisão de Material e Patrimônio, para que
providencie a anotação em ficha de controle, manual ou eletrônica, que será vinculada ao seu
registro patrimonial.
Art.29. O número de tombamento dos bens será fixado por meio de etiquetas/ plaquetas.
Parágrafo Único – No caso de obras bibliográficas o número de tombamento deverá ser fixado
por meio de carimbo ou etiqueta, que conterá também outras informações necessárias ao
controle do acervo pela unidade gestora.
Art.30. Os bens que não transitarem na Supervisão de Material e Patrimônio serão
tombados, no menor tempo possível, não podendo ultrapassar o prazo de 30(trinta) dias
contados do seu recebimento definitivo.
Art.31. A movimentação de bens dentro do Instituto CEM, bem como a saída de material
permanente da instituição é de responsabilidade única e exclusiva da Supervisão de Material e
Patrimônio.
Art.32. A Supervisão de Pessoal, sempre que ocorrerem mudanças do agente responsável
pelos bens, por qualquer que seja o motivo, deverá comunicar a Supervisão de Material e
Patrimônio para atualização do Termo de Responsabilidade.
1º- A Gerência de Pessoal informará à Supervisão de Material e Patrimônio todos os atos
relacionados à dispensa, exoneração, nomeação, designação e afastamentos de membros e
profissionais no prazo máximo de dez dias da assinatura do respectivo ato administrativo;
2º -O mesmo procedimento deverá ser adotado pela Supervisão de Tecnologia da
Informação quando houver troca de equipamentos de informática por aquela Supervisão.
Art.33. Compete ao Diretor Executivo, por meio de processo administrativo próprio,
autorizar a baixa de bens do patrimônio, nos seguintes casos:

•
•
•
•
•

furto;
extravio;
dano irrecuperável que impossibilite sua utilização ou alienação;
cessão;
alienação.

Parágrafo Único – Nos casos de furtos e extravio, o Diretor Executivo determinará as ações
necessárias para apuração de responsabilidades, visando indenizar O Instituto CEM e aplicar
penalidades administrativas, observada a legislação em vigor.
Art.34. Toda incorporação ou baixa no patrimônio será objeto de registro no sistema
próprio concomitantemente à sua ocorrência.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1115

Proposta Policlínica Regional - Posse

Art.35. A devolução de qualquer bem ou material à Supervisão de Material e Patrimônio
deverá ser precedida de comunicação formal devidamente fundamentada.
Parágrafo Único – Sempre que a quantidade de material a ser devolvido depender de
conferência por parte da Supervisão de Material e Patrimônio, em razão da quantidade ou da
natureza, deverá ser previamente agendada a data da efetivação da devolução.
DAS REQUISIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS BENS
Art.36. A requisição de qualquer material, realizada em formulário próprio ou,
efetivamente, por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, deverá ser feita
observando-se os códigos e padrões a serem adotados.
1º- Toda requisição de material de consumo ou bem permanente deverá ser registrada
no sistema de controle do almoxarifado e patrimonial da Supervisão de Material e Patrimônio,
respectivamente;
2º - As unidades administrativas deverão encaminhar as solicitações de material com
antecedência à Supervisão de Material e Patrimônio, a fim de possibilitar a separação e
organização do material a ser entregue.
Art.37. Os dirigentes das unidades administrativas e titulares das Coordenações,
Gerências, Setores e Serviços poderão indicar, por meio de comunicação formal, profissionais a
serem cadastrados pela Supervisão de Material e Patrimônio (almoxarifado), para requisição de
material de consumo.
Art.38. A Supervisão de Material e Patrimônio tem competência para atender ou não, no
todo ou em parte, os pedidos que, em razão da quantidade superior ao consumo da unidade
requisitante em períodos pré-determinados, se mostrem supérfluos, desnecessários ou
incompatíveis com o interesse da administração ou necessidade do serviço, observados os
critérios definidos pela Diretoria Administrativa-Financeira.
Art.39. O atendimento à requisição fica também sujeito às seguintes condições:

•
•
•
•

quantidade existente;
análise do consumo da unidade em períodos pré-determinados;
prioridade de atendimento a determinadas áreas definidas pela administração;
vinculação do material catalogado às áreas específicas, requerendo, quando de sua
solicitação por áreas diversas, a necessária autorização da Diretoria Administrativa;

1º - Será sempre necessária a justificativa da unidade requisitante se a quantidade
requisitada de determinado material for maior que a média de consumo obtida por meio da
análise de consumo de que trata o inciso II;
2º - As unidades que possuírem prerrogativa de solicitação de material de uso exclusivo
deverão manter controles que possibilitem a identificação de sua destinação;
3º - As unidades que demandam materiais em grande quantidade, ou cujo consumo,
dependendo das atividades programadas, sofram grandes variações, deverão apresentar
previsão, com código e quantidade de material, ao longo do exercício, para fins de programação
das unidades envolvidas.
Art.40. A Supervisão de Material e Patrimônio (almoxarifado) deve distribuir às unidades
requisitantes os materiais estocados fisicamente a mais tempo ou, se for o caso, cujo prazo de
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validade esteja mais próximo de expirar, utilizando o critério PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro
Sai.
Art.41. Não havendo disponibilidade do material solicitado em estoque, deverá a
Supervisão de Material e Patrimônio verificar se há processo em andamento para a aquisição do
mesmo e a fase em que se encontra e, se não houver, tomar as providências necessárias para
iniciá-lo.
Art.42. A Supervisão de Material e Patrimônio permanecerá fechada para atendimento
nos últimos 02 (dois) dias úteis de cada mês, oportunidade na qual serão realizadas as
averiguações e contagens de estoque (balanços).
Parágrafo Único - As solicitações encaminhadas durante o período supracitado serão
atendidas a partir do primeiro dia útil subsequente, observada a ordem cronológica de
recebimento.
DA ALIENAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONAIS
ART.43. A alienação de bens, subordinada à existência de interesse do Instituto CEM,
devidamente justificada, consiste na operação que transfere o direito de propriedade e
compreende as seguintes formas:

•
•
•

venda;
permuta;
doação.

Art.44. A alienação de material e bens móveis fica condicionada à avaliação, classificação,
formação prévia de lotes, realizadas por comissão composta por pessoas habilitadas, e licitação,
dispensada está nos seguintes casos:

•
•

•

permuta, permitida exclusivamente entre unidades do Instituto CEM;
doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma
de alienação e sempre mediante aprovação em Assembleia Geral e de conformidade
com as disposições estatutárias;
venda, de bens produzidos ou comercializados pelas unidades do Instituto CEM, em
virtude de suas finalidades.

Art.45. A cessão compreende a movimentação de materiais do acervo do Instituto CEM,
com transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, para órgãos ou entidades da
administração pública, bem como para entidades afins.
Parágrafo Único – A cessão deverá ser efetivada mediante Termo de Cessão onde
constará a transferência do material e seu custo histórico.
Art.46. A alienação e a cessão de bem permanente e equipamentos gerarão os
necessários registros no sistema de controle patrimonial.
Art.47. Transferência é a modalidade de movimentação de material, com troca de
responsabilidade, de uma unidade administrativa para outra.
DA CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
Art.48.Os materiais inservíveis classificam-se em:

•

ocioso: quando não estiver sendo aproveitado, embora em perfeitas condições de uso:
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•
•
•
•

recuperável: quando sua recuperação for possível a um custo não superior a 50% de seu
valor de mercado, e desde que atenda a conveniência da administração;
antieconômico: quando, devido ao uso prolongado, desgaste prematuro ou
obsoletismo, a manutenção for onerosa;
irrecuperável: quando tecnicamente não for possível a sua recuperação ou quando o
custo da recuperação for superior a 50% de seu valor de mercado;
nocivo: quando oferecer riscos de danos para a saúde das pessoas ou ao meio ambiente.

Art.49. Para fins do artigo anterior serão instituídas Comissões Especiais de Avaliação, a
qual caberá realizar a caracterização e avaliação dos bens patrimoniais do Instituto CEM,
emitindo relatório de tudo para a Diretoria Administrativa, e será composta por no mínimo 03
(três) membros designados por meio de portaria do Instituto CEM.
1º Pelo menos um membro da Comissão Especial de Avaliação deverá ter qualificação
compatível com o bem avaliado.
2º Os integrantes da Comissão Especial de Avaliação desempenharão suas funções sem
prejuízo das atribuições habituais.
Art.50.O bem considerado anti-econômico ou irrecuperável poderá ser cedido a outras
entidades administrativas ou obrigatoriamente alienado no menor tempo possível.
Art.51. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de bens classificados
como irrecuperáveis, o Diretor Executivo, após ouvir a Diretoria Administrativa/Comissão
Especial de Avaliação, determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono,
após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, caso existam, que serão novamente
incorporados ao patrimônio.
Art.52. A inutilização consiste na destruição total ou parcial do bem ou que implique em
ameaça à saúde das pessoas ou risco de prejuízos ecológicos ou inconvenientes de qualquer
natureza para a Instituição, sendo feita, sempre que necessário, mediante audiência dos setores
especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada.
Parágrafo Único A inutilização e abandono de bens será documentada mediante a
formalização de termos os quais integrarão o respectivo processo administrativo.
Art.53. São motivos para inutilização de bens, dentre outros:

•
•
•
•

a sua infestação por seres vivos nocivos, desde que apresentem algum risco;
a sua natureza tóxica ou venenosa;
a sua contaminação por radioatividade;
o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros;

Art.54. Por ocasião da realização do inventário deverão ser relacionados os bens
disponíveis a serem alienados ou cedidos, de forma a evitar o desperdício de recursos, bem
como o custo decorrente do armazenamento de material inservível.
Art.55. Os recursos provenientes das alienações de material, obtidos através de processo
licitatório, deverão ser recolhidos em conta própria segundo a origem dos recursos quando da
aquisição dos mesmos.
Parágrafo Único -A alienação de bens ou materiais, mediante dispensa prévia de licitação,
somente poderá ser autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em casos
de doação, quando para atender ao interesse social.
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Art.56. Os símbolos nacionais, armas, munições, materiais pirotécnicos ou outros que
possam ocasionar perigo ou transtorno serão inutilizados de acordo com a legislação e normas
específicas.
DOS INVENTÁRIOS
Art.57. O inventário é o arrolamento de todos os bens e materiais de consumo existentes
em estoque, que tem por finalidade:

•
•
•
•
•
•

verificar a existência física dos bens e materiais;
informar o estado de conservação dos bens e materiais;
confirmar os agentes responsáveis pelos bens;
manter atualizados e conciliados os registros de material e de patrimônio;
apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer irregularidade;
subsidiar as tomadas de contas, indicando os saldos existentes em 31 de dezembro de
cada ano.

Art.58. O inventário físico no âmbito do Instituto CEM, para verificação dos saldos de
estoque nos almoxarifados, equipamentos e materiais permanentes em uso nas unidades
administrativas, será:

•
•
•

ANUAL: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais e materiais
de consumo existentes em estoque, do acervo de cada unidade gestora, em 31 de
dezembro de cada exercício;
TRIMESTRAL;
EVENTUAL: realizado em qualquer época por iniciativa dos Diretores Executivo,
Administrativo ou pela própria Supervisão de Material e Patrimônio.

Art.59. Com a finalidade de realizar os inventários de que trata o artigo anterior, bem
como manter atualizados e conciliados os registros do sistema de administração patrimonial e
os contábeis e subsidiar as tomadas de contas, poderá ser instituída uma Comissão Permanente
de Inventário, a qual será composta por no mínimo 03 (três) membros, designados pelo Diretor
Executivo.
Parágrafo Único – Os membros das comissões de que se trata o caput serão designados
até o dia 31 de março de cada ano, por um período de 01(um) ano.
Art.60.O inventário analítico é a verificação dos saldos, estado de conservação e
localização dos bens e materiais existentes nas diversas unidades administrativas, bem como
dos agentes por eles responsáveis, devendo ser todos elencados no artigo 27 desta
Normatização.
Parágrafo Único – O inventário de que se trata o caput será realizado pela(s)
Comissão(ões) Permanente(s) de Inventário, obedecendo os mesmos prazos fixados para
realização do inventário físico anual, em conformidade com os § 1º e 2º do art.63, deste ato.
Art.61. A Supervisão de Material e Patrimônio, sem prejuízo de outras normas de controle
dos sistemas competentes, poderá também utilizar como instrumento gerencial os seguintes
inventários:

•

ROTATIVO: que se consiste na conferência diária dos itens estocados, em parcelas, de
modo que no período de um mês todo o estoque tenha sido conferido, com vista a
manter efetivo controle dos estoques;
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•
•

POR AMOSTRAGEM: que consiste no levantamento em bases mensais de amostras de
itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os
demais itens do mesmo grupo de classe.
INICIAL, DE EXTINÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO: quando da criação, extinção ou
transformação de unidades administrativas no âmbito do Instituto CEM, para
identificação e registro de bens.

Art.62. As pendências decorrentes dos inventários de que tratam os artigos 58 e 61,
deverão ser sanadas no prazo de 180 dias, a contar da verificação da ocorrência.
Art.63. A(s) Comissão(ões) Permanente(s) de Inventário deverá(ão), obrigatoriamente,
realizar o inventário físico anual, mediante formalização de procedimento administrativo, no
qual conterá também a verificação do estado de conservação dos bens e materiais, de forma a
avaliar a gestão dos mesmos pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência de
material inservível ou ocioso nas unidades administrativas do Instituto CEM.
1º. O prazo para conclusão processo do inventário físico anual, para fins de encerramento
de exercício, será até o dia 15 de janeiro de cada ano, enquanto os demais seguirão os prazos
fixados nos seus respectivos termos de autorização;
2º. O inventário físico anual será encaminhado ao Setor de Contabilidade, o qual, após
aprovação, encaminhará cópia do mesmo às Coordenações, que, por sua vez, o encaminharão
aos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto CEM.
DA RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS
Art.64. Todos os profissionais são responsáveis pelos bens que lhes são confiados,
devendo observar, no seu manuseio, dentre outros cuidados necessários à guarda, localização,
segurança e preservação, no que couber, aqueles constantes nesta Normatização;
1º. Todas as unidades administrativas deverão arquivar, em pasta própria, os termos de
responsabilidade e de ocorrência, com a finalidade de manter o controle dos bens permanentes
sob sua guarda e uso;
2º. Todas as unidades administrativas deverão manter um controle de estoque dos
materiais de consumo que lhes forem disponibilizados.
Art.65. Os profissionais serão chamados à responsabilidade pelo desaparecimento de
bem ou material de consumo que lhes forem confiados para guarda e uso, bem como pelo dano
que, dolosa ou culposamente, causarem, estejam ou não sob sua guarda.
Art.66. Qualquer irregularidade ocorrida com bem ou material será objeto de imediata
comunicação formal, de maneira circunstanciada, por parte do profissional ou responsável da
unidade administrativa ou por iniciativa da própria Supervisão de Material e Patrimônio.
1º. Além da hipótese prevista no caput, imediatamente após a conclusão do inventário
físico anual de que trata o artigo 58, inciso I, desta normatização, caso seja detectada a qualquer
irregularidade, deverá ser procedida, em processo distinto, a apuração de responsabilidade
objetivando a localização do bem desaparecido ou ressarcimento do valor correspondente;
2º. Para efeito do disposto neste artigo considera-se irregularidade toda ocorrência que
resulte em prejuízo o Instituto CEM, relativamente a bens e materiais de sua propriedade ou
sob sua guarda.
Art.67. Independentemente das sanções administrativas e penais cabíveis, o profissional
responsabilizado pela avaria ou desaparecimento de bem ou material deverá arcar com as
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despesas de recuperação, substituí-lo por outro com as mesmas características ou indenizar em
dinheiro, pelo preço da avaliação, apurado pela Comissão Especial de Avaliação, o valor
correspondente.
Parágrafo Único – As empresas prestadoras de serviço O Instituto CEM deverão indenizar
o mesmo, em virtude de dano, furto ou extravio causados por seus empregados, direta ou
indiretamente, com culpa ou dolo, mediante pagamento em parcela única.
Art.68. Para fins de apuração das irregularidades previstas nesta normatização, considerase:

•
•

profissional responsável: o funcionário que se responsabiliza perante o Instituto CEM,
assinando o respectivo termo e que, de forma direta ou indireta, pode propiciar ou
facilitar a ocorrência da irregularidade;
autor: o agente, inclusive o definido no inciso anterior, que praticou a irregularidade.
Art.69.O processo de responsabilidade deverá ter caráter sigiloso.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.70. Aos processos administrativos de alienação de materiais no âmbito O Instituto
CEM aplicam-se, no que couber, as disposições da legislação pertinente em vigor.
Art.71. Fica vedada a utilização de qualquer recurso material, humano ou financeiro O
Instituto CEM na manutenção de bens particulares, exceto aquele que se incluam nas hipóteses
de cessão ou comodato.
Art.72. Todas as atividades inerentes ao registro e controle de bens patrimoniais de que
trata este ato, serão transferidos automaticamente para a Supervisão de Material e Patrimônio.
Art.73.Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Instituto CEM.
Art.74. Esta normatização entrará em vigor após aprovação pelo Conselho de
Administração e publicação no órgão oficial de imprensa do Município de Posse-GO, revogandose as disposições em contrário.
Fórmulas para renovação e reposição de estoque

•
•
•
•
•

O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e quanto
comprar deverão ocorrer em função da aplicação das fórmulas e disposições elencadas
a seguir.
Os fatores de requerimento são definidos:
Consumo Médio Mensal (C). Média aritmética do consumo nos últimos 12 meses;
Tempo de Aquisição (T). Período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o
recebimento do material no almoxarifado (sempre relativo à unidade mês);
Intervalo de Aquisição (I). Período compreendido entre duas aquisições normais e
sucessivas;
Estoque Mínimo ou de Segurança (Em). É a menor quantidade de material a ser mantida
em estoque, capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo
período ou para atender à demanda normal em caso de atraso da entrega da nova
aquisição. É aplicável tão somente aos itens indisponíveis aos serviços da unidade
administrativa do Instituto CEM. Obtém–se multiplicando o consumo médio mensal por
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•

uma fração do tempo (f) de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50
de T;
Estoque Máximo (EM). A maior quantidade de material admissível em estoque,
suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de
armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo
de aquisição, perecimento, obsoletismo, etc.

Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo
Intervalo de Aquisição;
Ponto de Partida. (Pp). Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão
de um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo.
Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo
Tempo de Aquisição;
Quantidade a Ressuprir (Q). Número de unidades a adquirir para recompor o Estoque
Máximo, obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição.
As fórmulas aplicáveis à supervisão de Estoque são:

1.
1.1.

Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12

1.2.

Estoque Mínimo. Em =C x f

1.3.

Estoque Máximo. EM =Em + C x I

1.4.

Ponto de Partida. Pp =Em + C x T

1.5.

Quantidade a Ressuprir. Q =C x I

Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do
controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques.

2.

6.4.4.3

Normas de segurança para armazenagem do material no Almoxarifado

I

Os princípios básicos para a organização do almoxarifado são os seguintes:

1.

um lugar para cada material e cada material em seu lugar;

2.

maximização da utilização do espaço; e

3.

garantia do maior nível de segurança.

II

O almoxarifado deverá observar as seguintes normas:
quanto ao armazenamento:

1.
•

os materiais devem ficar agrupados por classe, de forma a viabilizar sua rápida
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conferência, adotando-se um sistema de endereçamento físico, possibilitando sua
localização;
•

os materiais não devem ser armazenados em contato direto como piso;

•

as etiquetas na face da embalagem devem ficar voltadas para o lado avesso;

•

os materiais de menor peso nas prateleiras de cima, os de maior nas prateleiras de baixo;

•

os materiais mais solicitados à frente, os menos atrás;

•

os materiais devem ser empilhados, se necessário, observando-se a segurança e as
recomendações dos fabricantes;

•

os materiais devem ser estocados em suas embalagens originais;

•

os materiais mais solicitados próximos à área de expedição; e

•

a reposição do estoque deve ser feita atrás do material já existente.
As fórmulas aplicáveis à supervisão de Estoque são:

2.
•

Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12

•

Estoque Mínimo. Em =C x f

•

Estoque Máximo. EM =Em + C x I

•

Ponto de Partida. Pp =Em + C x T

•

Quantidade a Ressuprir. Q =C x I

Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos
resultados do controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques.

3.

quanto à segurança:

4.
•

existência de extintores de incêndio, mangueira etc, nos tipos e quantidades necessárias,
com fácil acesso e manutenção periódica;

•

portas e janelas com instalações de segurança necessárias (grade, alarmes, trinco,
cadeados, fechaduras etc);

•

proibição de entrada de pessoas estranhas ao local de guarda de materiais, a não ser em
objeto de serviços;

•

portas permanentemente trancadas e atendimento realizado por meio de balcão;

•

existência de armários trancados para a guarda de materiais de pequeno volume e
grande valor;

•

instalações elétricas em perfeito estado de funcionamento;

•

proibição de estoque de explosivos e inflamáveis (álcool, gasolina, gás, querosene etc)
no almoxarifado, junto a outros materiais, devendo ser observadas as normas de
segurança expedidas pelos órgãos técnicos;

•

arrumação do almoxarifado deve permitir a fácil circulação dentro de sua área, bem
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como acesso aos extintores e mangueiras de incêndio, por parte do pessoal especializado
no combate a incêndios;
•

colocação de placas indicativas de proibição de fumar no almoxarifado;

•

proteção contra insetos e roedores; e

•

reciclagem periódica dos servidores do setor em treinamento na área de medicina e
segurança do trabalho e brigada de combate a incêndio.
quanto à movimentação:

5.

existência de meios de locomoção seguros para os materiais. Deve-se
evitar a utilização de empregados de firmas prestadoras de serviço nos trabalhos específicos da
Supervisão de Material e Patrimônio.

a.

Além da Política descrita acima, também são adotados diversos Procedimentos
Operacionais Padrão (POP s), bem como fluxos que poderão nortear a cadeia de
suprimentos dentro da unidade, conforme exemplos relacionados abaixo, que poderão
ser adequados conforme a realidade de da Policlínica.
ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS
As áreas de armazenamento deverão ser identificadas de acordo com os grupos de
materiais e subgrupos e atendendo a legislação vigente e recomendações do fabricante. Os
materiais dos subgrupos serão armazenados de maneira que permita a perfeita visualização do
nome, número do lote e prazo de validade, o material com data de validade a vencer primeiro
deve estar à frente e do lado esquerdo.

Armazenamento de Medicamentos
Para armazenar os medicamentos alguns critérios deverão ser obedecidos:
•

Armazenar os medicamentos por subgrupos, forma farmacêutica e ordem alfabética.

•

Armazenar os medicamentos pelo princípio ativo (sal) em ordem alfabética rigorosa, da
esquerda para a direita

•

Armazenar os medicamentos por prazo de validade

•

Observar o empilhamento máximo permitido para os medicamentos, de acordo com a
legislação vigente e recomendações do fabricante

•

Observar a temperatura ideal em que o medicamento deve ser armazenado

•

As caixas que foram abertas no recebimento devem ser riscadas, indicando que foram
violadas, a quantidade existente anotada, em seguida, a caixa deve ser lacrada.

Armazenamento de materiais médicos – cirúrgicos
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Para armazenar os materiais médicos – cirúrgicos, os seguintes critérios deverão ser
obedecidos:
•

Armazenar os materiais por subgrupos. Ex: adesivos, coletores etc.

•

Armazenar os materiais em ordem alfabética rigorosa, da esquerda para a direita

•

Armazenar os materiais por prazo de validade

•

Observar o empilhamento máximo permitido para os materiais (ver recomendações do
fabricante)

•

Observar a temperatura ideal em que os materiais devem ser armazenados

•

As caixas que foram abertas no recebimento devem ser riscadas, indicando que foram
violadas, a quantidade existente anotada, em seguida, a caixa deve ser lacrada.

DISPENSAÇÃO
Consiste na distribuição de materiais e medicamentos às unidades do policlínica,
mediante requisição apropriada. Após a dispensação dos materiais e/ou medicamentos o
sistema deverá ser atualizado de imediato.

6.4.4.4

Padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares

CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Padronização de Medicamentos e materiais hospitalares é definida como um processo
contínuo, interativo, multidisciplinar e participativo, que determina e assegura os níveis de
acesso aos medicamentos necessários ao sistema de saúde. O processo baseia-se em critérios
científicos e econômicos, e fornece elementos necessários ao uso racional de medicamentos.
Objetivos da Padronização de Medicamentos e materiais hospitalares:

-

Implantar políticas de utilização de medicamentos com base em correta avaliação,
seleção e emprego terapêutico no Policlínica e a nível ambulatorial.

-

Promover a atualização e reciclagem em temas relacionados à terapêutica médica.

-

Reduzir custos, visando obter a disponibilidade dos medicamentos essenciais à
cobertura dos tratamentos necessários aos pacientes.
Importância da Padronização de Medicamentos:

Pelo fato de existir um número muito grande de produtos similares e do lançamento de
novos produtos - muito dos quais não apresentam vantagens em relação aos já existentes no
mercado, a padronização proporciona ao sistema de saúde benefícios econômicos,
administrativos e terapêuticos.
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Vantagens em ter uma Padronização de Medicamentos:
•

Benefício terapêutico;

•

Disciplina o receituário médico - uniformização da terapêutica e obediência ao protocolo;

•

Aumenta a qualidade da farmacoterapia;

•

Facilita a farmacovigilância;

•

Melhora a qualidade da utilização, administração, informação e controle de
medicamentos;

•

Reduz o custo da terapêutica sem prejuízos para segurança e efetividade do
medicamento;

•

Otimiza o ciclo logístico (planejamento, aquisição, armazenamento e dispensação);

•

Racionaliza o número de medicamentos, como consequência, redução dos custos com
aquisição.

CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA A ADEQUADA PADRONIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
•

Considerar as necessidades epidemiológicas da população atendida;

•

Incluir medicamentos de comprovada eficácia, baseando-se em ensaios clínicos
controlados que demonstrem efeito benéfico à espécie humana;

•

Eleger, dentre os medicamentos de mesma indicação e eficácia, aquele de menor
toxicidade relativa, menor custo de tratamento e maior comodidade posológica;

•

Escolher, sempre que possível, dentre medicamentos de mesma ação farmacológica, um
representante de cada categoria química ou com característica farmacocinética diferente
ou que possua característica farmacológica que represente vantagem no uso
terapêutico;

•

Evitar a inclusão de associações fixas, exceto quando os ensaios clínicos justificarem o
uso concomitante e o efeito terapêutico da associação for maior que a soma dos efeitos
dos produtos individuais;

•

Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento
e adequação a faixa etária;

•

Realizar a seleção de antimicrobianos em conjunto com a Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar, verificando a ecologia hospitalar quanto aos microorganismos
prevalentes, padrões de sensibilidade, selecionando aqueles antimicrobianos que
permitam suprir as necessidades terapêuticas;

•

Reservar novos antibióticos para o tratamento de infecções causadas por
microorganismos resistentes a antibióticos padrões, ou para infecções em que o novo
produto seja superior aos anteriores, fundamentado em ensaios clínicos comparativos;

•

Utilizar sempre a Denominação Comum Brasileira (DCB).
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INCLUSÃO DE MEDICAMENTOS NA PADRONIZAÇÃO
As solicitações de inclusão de medicamentos na Padronização do Policlínica deverão ser
feitas através do preenchimento do formulário apropriado, encaminhado para avaliação do
Diretor Médico e da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Policlínica, acompanhado de
referências bibliográficas de origem reconhecida e independente, confirmando suas justificativas
e mostrando:

-

Eficácia/segurança do medicamento em questão (para os casos em que não há
similar ou equivalente padronizado);

-

Vantagens terapêuticas (para casos em que já exista similar ou equivalente
padronizado, destinado ao mesmo fim).

EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS NA PADRONIZAÇÃO
Critérios:

-

Medicamentos que tiveram sua comercialização proibida ou descontinuada por
órgãos competente;

-

Medicamentos que poderão ser substituídos com vantagens, quando da inclusão
de outro fármaco;
Consumo, em período considerado, que não justifique a padronização

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1127

Proposta Policlínica Regional - Posse

6.4.4.5

Comissão de Padronização de Medicamentos e materiais médicos hospitalares
Descrição da Finalidade
A Comissão de Padronização de Medicamentos e materiais médicos hospitalares
é uma comissão permanente, de assessoramento e de orientação normativa, estando
operacionalmente vinculada a Direção Técnica da Policlínica Regional de Posse, que tem
por finalidade analisar, estabelecer, controlar a inclusão, alteração e exclusão de itens
da lista de Fármacos, Materiais, Terapêutica e equipamentos utilizados dentro da
Policlínica , garantindo que tudo o que é utilizado na Policlínica está dentro do que é
regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Entende-se por Material Médico-Hospitalar, os artigos de consumo implantáveis,
orteses, próteses, artigos descartáveis, produtos químicos, instrumental médico
cirúrgico de pequeno porte, e todo aquele que por ventura forem utilizados e seguirem
com o paciente ou forem descartados após o uso.
Considerar-se á material permanente todo aquele que tiver como característica a
perenidade e que possa em razão de sua estrutura receber no seu corpo placa de
número de Patrimônio estando dentro deste conceito como exemplo, móveis,
automóveis, computadores, aparelhos médicos, etc.
A comissão Padronização de Medicamentos e materiais médicos hospitalares visa
identificar e simplificar, reduzindo variedades eliminando excessos e conseguindo
economicidade. A diversidade em relação aos tipos, qualidade e ao grande número de
fornecedores e fabricantes de materiais hospitalares, dificulta a escolha, o controle de
qualidade e administração destes, acarretando aumento de custo.
Vários segmentos têm-se preocupado com o estabelecimento de atividades que
proporcionem o uso racional de medicamentos na unidade de saúde. A política do uso
racional de medicamentos deve ser implementada por uma elaboração de revisão de
uma padronização de medicamentos. O processo de seleção de medicamentos em uma
Policlínica deve cumprir o objetivo de assegurar uma terapêutica racional, eficiente e de
baixo custo.
Constituição Básica e Regimento Interno Constituição Básica
A Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos será
composta por equipe contendo, no mínimo, profissionais indicados pela Direção da
Policlínica Regional de Posse das seguintes unidades: Diretoria, SCCIH, Farmácia,
Enfermagem, Suprimentos, Engenharia Clínica e Unidade de Saúde do Trabalhador e por
profissional indicados pela Diretoria Executiva do Instituto CEM.

REGIMENTO INTERNO
Art. 1º. Os membros da Comissão desenvolverão seus trabalhos com o auxílio dos
técnicos das unidades relacionadas aos medicamentos, insumos, equipamentos e
mobiliários sob avaliação, desenvolvendo, se o caso, ações conjuntas com estes.
Art. 2º. É competência exclusiva da Comissão de Padronização de Medicamentos,
Insumos Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários:
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Padronizar os medicamentos pelo princípio ativo, conforme Determinação
Comum Brasileira e de valor terapêutico comprovado, excluindo-se sempre que possível as
associações;

I.

II.

Padronizar as formas farmacêuticas, apresentações e dosagens, considerando:

a.

A comodidade para administração a pacientes,

b.

A facilidade para cálculo de dose a ser administrada e,

c.

A facilidade de fracionamento ou multiplicação das doses;

Padronizar materiais de consumo hospitalar sempre pela descrição genérica e
detalhada do item;

III.

Assegurar a qualidade considerando o menor custo diário e total do
tratamento, resguardada a qualidade, bem como a facilidade na aquisição, armazenamento,
dispensação e controle;

IV.

Elaborar a lista de medicamentos, materiais de consumo hospitalar e
equipamentos médico-hospitalares padronizados, divulgá-la e determinar seu uso como
instrumento básico para a prescrição médica;

V.

Rever e atualizar periodicamente a lista de medicamentos, materiais e
equipamentos médico-hospitalares padronizados;

VI.

Analisar a relação custo/benefício nos processos de inclusão e exclusão de
medicamentos e produtos afins da padronização;

VII.

Divulgar informações relacionadas a estudos clínicos relativos a medicamentos
e materiais incluídos ou excluídos da padronização;

VIII.

Estabelecer critérios para a inclusão e exclusão de medicamentos, materiais e
equipamentos médico-hospitalares na padronização;

IX.

Auxiliar na farmaco-vigilância dos medicamentos, juntamente com as áreas
envolvidas, visando obter dados farmacológicos e clínicos relativos aos novos medicamentos ou
agentes terapêuticos propostos para uso na Policlínica;

X.

Avaliar impacto financeiro da inclusão ou exclusão de medicamentos,
materiais e equipamentos nas despesas hospitalares;

XI.

Estabelecer o uso de Protocolos de Consenso Clínico para medicamentos e
materiais de alto custo, quando necessários.

XII.

Art. 3º. Os membros e o coordenador da Comissão de Padronização de
Medicamentos, Insumos Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários serão
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indicados pelas Diretorias da Policlínica Regional de Posse nomeados através de
Portaria, da Diretoria Executiva do Instituto CEM, para mandatos de 02 (dois) anos,
renováveis por mais 01 (um) período idêntico.
Parágrafo único. A Coordenação da Comissão caberá ao representante da
Diretoria da Policlínica.
Art. 4º - A Comissão realizará reuniões fixas bimestrais, ou sempre que necessário
através de convocação extraordinária contendo a data da reunião e pauta.
Parágrafo primeiro. Será lavrada Ata de toda reunião realizada, arquivadas em
pasta própria.
Art. 5º. As solicitações de padronização de medicamentos, insumos,
equipamentos ou materiais deve ser efetuada através de impresso próprio.
Art. 6º. A Coordenação da Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos
Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários definirá o prazo para emissão de
pareceres, seguindo critérios de prioridade e complexidade.
Art. 7º. O parecer exarado pela Comissão de Padronização de Medicamentos,
Insumos Hospitalares, Equipamentos Médicos e Mobiliários será encaminhado para a
Diretoria Técnica ou Administrativa para ratificação.
Cronograma de Atividade Anual
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6.4.5 Apresentação de Critérios para a contratação de terceiros para os serviços de
limpeza e vigilância

- Os procedimentos adotados para a contratação terceiros, obras, serviços, compras e
alienações, seguirão os princípios gerais de licitação, e serão aprovados pelo Conselho da
Administração e publicados, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da
assinatura do Contrato de Gestão;

- Os procedimentos serão de modo aberto e acessível ao público, com ampla divulgação
e participação de diversos fornecedores interessados, preferencialmente por meio da
rede mundial de computadores;
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- A entidade não manterá nenhum tipo de relacionamento comercial ou profissional
(contratar serviços, fazer aquisições, contratar funcionários e outros) com pessoas físicas
e jurídicas que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório;

- Os bens móveis e imóveis adquiridos pela Organização Social com recursos públicos
terão destinação vinculada, exclusivamente, à execução do Contrato de Gestão;

- São inalienáveis os bens imóveis adquiridos com recursos públicos;
- Qualquer alienação dos bens citados na alínea anterior, precederá

de necessária
anuência do Poder Público , e seus recursos serão obrigatoriamente investidos no
desenvolvimento de atividades do Contrato de Gestão.

- Para contratação de serviços de terceiros, será utilizado modelo / regulamento de
compras e contratações os quais também se direcionam aos serviços de limpeza e
vigilância, conforme modelo abaixo.
6.4.5.1

Regulamento Para Os Procedimentos De Compra, Contratação De Obras, Contratação
De Serviços E Alienações

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1° O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos gerais
para as compras e para as contratações de obras e serviços a serem realizados pelO INSTITUTO
CEM , com a utilização de recursos financeiros provenientes do poder público e de doações
destinadas à unidade hospitalar, bem como para regulamentar a alienação de bens.
§ 1º Na condição de Organização Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por
meio do Decreto nº 9.184/18, este regulamento se submete aos princípios constitucionais e da
Administração Pública, com observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia e do julgamento objetivo.
§ 2º O INSTITUTO CEM adotará procedimentos de compra, contratação de obras e
contratação de serviços seguindo ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os
termos da legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do recurso financeiro
assim o exigir.
§ 3º Os procedimentos deste regulamento não se aplicam às despesas realizadas com
recursos próprios dO INSTITUTO CEM , bem como àqueles que por sua origem e natureza
exigirem procedimentos próprios, a exemplo dos convênios, parcerias, termos de colaboração,
termos de fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados com o poder público,
iniciativa privada, organismos nacionais ou internacionais.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se:
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I. Compra: toda aquisição remunerada de materiais de consumo e/ou bens permanentes
para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a Instituição
com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
II.
Contratação: vínculo jurídico formal com o fornecedor de bens de consumo,
bens permanentes, obras e serviços, expressos por ordem de compra ou contrato.
III.
Obra: toda construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de
edificação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo e demais atividades
que envolvam as atribuições privativas de Engenharia e Arquitetura.
IV.
Serviço: prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando
não integrantes de execução de obra.
V.
Alienação: toda cessão ou transferência de bens móveis, onerosa ou gratuita,
permanente ou temporária.
VI.
Carta Cotação: documento formal emitido INSTITUTO CEM dando
conhecimento público de seu interesse em comprar, contratar ou alienar, contendo todas as
informações necessárias.
VII.
Relatório de Compras: documento elaborado pelo comprador relatando
sucintamente a negociação e o seu resultado.
VIII.
Ordem de Compra: documento formal efetuado com o fornecedor e encerra o
procedimento de compras, representando fielmente todas as condições da negociação, a
exemplo da descrição detalhada do produto/serviço, unidade de medida, marca, quantidade,
valor unitário e total, descontos, prazo de entrega, forma de pagamento, obrigações das partes
e outras consideradas relevantes para a gestão do processo.
IX.
Contrato: documento formal que em razão da natureza ou complexidade do
ajuste comercial, estabelece por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de
consumo, bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em conformidade com o Direito
Civil Brasileiro e os princípios da teoria geral de contratos.
X.
Aquisição/Contratação de Grande Vulto: refere-se aquela cujo valor total da
aquisição/contratação ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
XI.
Aquisição/Contratação
Comum:
refere-se
aquela
cujo
objeto
adquirido/contratado é usualmente comercializado no mercado, ou seja, cuja qualidade,
medida e especificação técnica são conhecidas e praticadas no mercado.
XII.
Aquisição/Contratação Complexa: refere-se aquela que exigem um grau de
dificuldade que não são conhecidas no mercado, e/ou exigem uma personalização, com
especificação técnica inédita para atendimento da necessidade dO INSTITUTO CEM .
XIII.
Aquisição/Contratação de Pequeno Valor: considera-se para todos os efeitos as
aquisições de bens e contratações de serviços definidas de pequeno valor aquelas cujo valor
estimado se limite a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e que em virtude de sua natureza
(materialidade) não necessitam aguardar procedimento de maior formalidade, vedado o
fracionamento de despesas.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1134

Proposta Policlínica Regional - Posse

Art. 3° Na operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento o
INSTITUTO CEM deverá:
§ 1° Manter os registros referentes às compras/contratações em processos identificados
e numerados cronologicamente, de forma a permitir a operacionalização dos procedimentos,
rastreabilidade e auditoria do conteúdo dos mesmos.
§ 2° Determinar os responsáveis pela realização das ações de planejamento, coordenação,
supervisão e controle que permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e
serviços, aquisição de bens e alienações.
§ 3° Manter distintas, em sua estrutura, as funções: COMPRA/CONTRATAÇÃO,
RECEBIMENTO e PAGAMENTO, descentralizando as respectivas tarefas e atribuições.
§ 4° Cumprir as rotinas estabelecidas, observando a necessidade da obra, serviço, compra
ou alienação, divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação, análise técnica e
eleição da melhor proposta.
§ 5° Observar nas alienações, a necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado,
bem como os procedimentos legais, conforme o caso.
§ 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras,
serviços, compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos recursos, provenientes do
Contrato de Gestão, em conformidade com as melhores práticas contábeis.
CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO
Art. 4º Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as
seguintes etapas:
I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a
descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares
necessárias.
II.
Publicação da Carta Cotação com a descrição do objeto da compra ou
contratação e informações complementares no sítio próprio do INSTITUTO CEM na internet,
obrigatoriamente, podendo ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de
circulação local ou nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou
concomitante.
III.
Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e
demais informações determinadas na Carta Cotação.
IV.
Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas na
Carta Cotação e emissão de parecer técnico, quando for o caso.
V.
Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos
definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento.
VI.

Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta.

VII.
Publicação do resultado por meio de sítio do INSTITUTO CEM na internet,
contendo o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação.
Art. 5º A solicitação de compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as
seguintes informações:
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I. Descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço.
II.

Especificações técnicas.

III.

Quantidade e forma de apresentação.

IV.

Documentação relativa a qualificação técnica, quando necessário.

V.

Justificativa da compra ou contratação.

VI.

Valor estimado.

§ 1º A solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo responsável da área
solicitante, submetida à autorização do Diretor da Unidade e encaminhada aO INSTITUTO CEM
.
§ 2º A indicação de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como mera
referência.
§ 3º As compras e contratações no valor de até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
poderão ser realizadas sem o valor estimado, seguindo o rito no art. 6º ou art. 15, desde que
comprovada a compatibilidade de preço praticado no mercado, por meio de no mínimo três
propostas de preços ou PR meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com
produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a
compatibilidade de preços através de contratações realizadas pela administração pública,
entidades públicas ou privadas do terceiro setor para validação do valor contratado.
§ 4º Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados
como valor estimado.
Art. 6º O INSTITUTO CEM dará publicidade previa aos avisos de compras, contratações de
obras, de serviços e alienações, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para
aquisições/contratações comuns e de no mínimo 10 (dez) dias úteis para
aquisições/contratações complexas ou de grande vulto nos seguintes canais de comunicação:
I. Sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , www.institutocem.org.br, para todas as aquisições,
contratações e alienações, incluídas aquals que foram realizadas por meio de plataforma
eletrônica de compras;
II.
Diário Oficial do Estado, para aquisições, contratações e alienações, cujo valor
esteja acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor total estimado da aquisição,
contratação e alienação;
III.
Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional, para aquisições,
contratações e alienações, cuo valor esteja acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
considerando o valor total estimado da aquisição, contratação e alienação;
§ 1º
Havendo publicação em mais de um canal acima descrito, a contagem de prazo
se dará a partir daquela que ocorrer por último.
§ 2º
O INSTITUTO CEM divulgará na Carta Cotação as condições para recebimento
das propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a forma de apresentação
do preço entre outros.
§ 3º
Em todas as hipóteses elencadas nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser
disponibilizadas no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM , as versões integrais das Cartas Cotações
das aquisições/contratações a serem realizadas.
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Art. 7º Para o recebimento das propostas o INSTITUTO CEM definirá os critérios e
condições mínimas que deverão constar na apresentação da proposta.
§ 1º
A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na
desclassificação.
§ 2º
No caso de divergência entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos
na Carta Cotação, o INSTITUTO CEM poderá solicitar a retificação da proposta, sob pena de
desclassificação.
§ 3º
O descumprimento de qualquer das condições impostas neste regulamento
ensejará no não recebimento da proposta ou na desclassificação do proponente, observada a
possibilidade de retificação de que trata o parágrafo anterior.
Art. 8º O Setor de Compras poderá determinar a análise técnica da proposta, que será
realizada pelo solicitante do bem, serviço ou obra.
§ 1º Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou
desabilitando as propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta
Cotação, facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente
informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica.
§ 2º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos:
I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto já for aprovado pelO
INSTITUTO CEM , com as informações devidamente registradas no banco de dados próprio.
II.
Quando por sua natureza, a aquisição ou contratação dispensar a análise
técnica, a exemplo da contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de passagem
aérea.
§ 3º Quando as empresas orçarem produtos com marcas ainda não aprovadas e
registradas no banco próprio, e o INSTITUTO CEM não puder aguardar o resultado da análise da
amostra para aquisição em andamento, as empresas somente poderão fornecer para o
INSTITUTO CEM em aquisições futuras.
Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra ou da contratação deverão ser
observados principalmente, e naquilo que couber, os seguintes requisitos:
I. Qualidade.
II.

Preço.

III.

Prazo de entrega.

IV.

Faturamento mínimo.

V.

Prazo de validade.

VI.

Análise técnica.

VII.

Durabilidade do produto/serviço.

VIII.

Garantia do produto/serviço.

IX.

Avaliação de fornecedores.

X.

Custo do transporte e do seguro da carga até o local da entrega.

XI.

Economia na execução, conservação e operação.
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XII.

Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho.

XIII.

Impacto ambiental.

XIV.
Atendimento ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.
XV.

As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do

bem.
XVI.
Comprovação de capacidade técnica nos casos de fornecimento de bens,
serviços ou obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou
equipamentos, detenham conhecimento técnico específico, se constitua em alta complexidade
ou envolva área ou atividade essencial.
XVII.
Outros, excepcionalmente, identificados como relevantes para a decisão, desde
que previamente publicados na carta cotação e devidamente fundamentado no processo de
compra/contratação.
§ 1° O INSTITUTO CEM a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar
o proponente sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar
conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica,
ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, relativo a entrega e qualidade dos
produtos.
§ 2° Em busca da economicidade em suas compras/contratações o INSTITUTO CEM
poderá, durante a análise das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentar novas
propostas de preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes.
§ 3° O Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a melhor proposta
aquela que, depois de esgotados todos os meios de negociação com uma ou mais empresas,
com o intuito de reduzir os preços ofertados, apresentar as melhores condições de
fornecimento, observado o determinado no caput deste artigo.
Art. 10 Para se habilitarem no certam os proponentes deverão apresentar os seguinte
documentos:
I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II.
Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente
consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração
contratual;
III.

Inscrição Estadual ou declaração de isento;

IV.

Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços;

V.

Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);

VI.
Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes da
contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato;
VII.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, concernente aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União, por meio de Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – SRFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN;
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VIII.
Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, que
deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
IX.
Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal da Sede do
proponente, que deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos aos tributos
Municipais;
X.
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, através da apresentação do CRC - Certificado da Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa
Econômica Federal;
XI.

Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

§ 1º A documentação que tratam os incisos II e VI deste artigo poderá ser dispensada nos
casos de aquisição/contratação via ordem de compra.
§ 2º A documentação de que tratam os incisos VII a XI deste artigo poderá ser dispensada
nos seguintes casos:
I. Aquisições/constratações no valor de até o limite de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos
reais);
II.
Naquelas consideradas emergenciais, quando comprovadamente collocar em
risco de perecimento os bens jurídicos postos sob a tutela dO INSTITUTO CEM , ou ainda impuser
risco a saúde e/ou integridade física de pessoas ou pacientes;
III.
Nos casos de fornecedor exclusivo e/ou na inexistência de outros fornecedores
na localidade.
§ 3º Admitir-se como válida a certidão positiva com efeito de negativa.
§ 4º As certidões negativas poderão ser apresentadas até a emissão do Relatório de
Compras ou da comunicação interna direcionada ao Gerente Administrativo.
§ 5º O INSITITUTO INSTITUTO CEM aceitará o Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado – CADFOR, emitido pelo ComprasNet.GO, em substituição aos documentos
determinados no caput deste artigo.
§ 6º É vedada a realização de aquisição/contratação sem qualquer comprovação da
regularidade jurídica do terceiro, sendo recomendável a exigência dos documentos previstos
nos incisos I ao VI deste artigo, notadamente aqueles obtidos pela internet. Entretanto,
circunstâncias especificas da contratação podem possibilitar o cumprimento desse requisito por
meio de outros documentos indicativos da existência e formalidade perante a ordem jurídica e
o mercado em que atua.
Art. 11º Caso o proponente que apresentou a melhor proposta não seja habilitado, será
convocado o seguinte para negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa
habilitada, observando o valor estimado para a compra/contratação.
§ 1º Em caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer, será realizado
novo procedimento, nos termo do art. 6º.
§ 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a
aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do art. 15 deste Regulamento.
§ 3º
A observância do valor estimado para a compra/contratação de que trata a
parte final do caput será dispensada quando as propostas de preço comprovarem que o valor
estimado esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado.
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§ 4º
Os preços do banco de dados próprio dO INSTITUTO CEM , poderão ser
utilizados como comprovação de preços de mercado, durante a fase de negociação.
Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das
seguintes formas:
I. Nos casos de ordem de compra serão autorizadas pelo Gerente Administrativo;
II.
Nos casos de contrato pelo Gerente Administrativo previamente no Relatório de
Compras e pelo Gerente Geral no Contrato;
III.
As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais) serão autorizadas pelo Conselho de Administração dO INSTITUTO CEM , independente
de convocação, sem prejuízo da autorização do Gerente Administrativo e Gerente Geral da Filial
dO INSTITUTO CEM .
§ 1º A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre
que a autorização prévia não for possível.
§ 2º O Gerente Administrativo e Geral da Filial dO INSTITUTO CEM , são hábeis para suprir
mutuamente suas eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de Compras das Ordens de
Compras e dos Contratos, facultando-se ao Gerente Geral a delegação de poderes por meio de
instrumento administrativo próprio.
Art. 13 Os resultados de todas as compras/contratações, incluídas aquelas previstas no
artigo 15, e as alienações serão disponibilizadas no sito do INSITUTO CEM, durante a vigência do
Contrato de Gestão, observadas as seguintes informações:
I. Nos casos de Ordem de compra
a)

Nome da empresa.

b)

CNPJ.

c)

Descrição do item.

d)

Quantidade do item.

e)

Valor total.

II.

Nos casos de Contrato

a)

Nome da empresa.

b)

CNPJ.

c)

Objeto do contrato.

d)

Vigência do contrato.

e)

Valor mensal.

f) Valor total.
Parágrafo único – Os contratos e seus aditivos, também deverão ser disponibilizados
integralmente no sitio eletrônico dO INSTITUTO CEM .
Art. 14 Concluída a compra ou contratação cumprirá as áreas competentes o recebimento
do bem ou do serviço, se de outra forma não for determinado:
I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o recebimento dos bens de consumo.
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II.
O Serviço de Patrimônio é competente para o recebimento de bens
permanentes.
III.

O Serviço de Manutenção é competente para o recebimento de obras e serviços.

IV.
O Serviço de Engenharia Clínica é competente para o recebimento de serviços
especializados realizados nos equipamentos médico-hospitalares e apoio ao Serviço de
Patrimônio no recebimento de bens patrimoniais médico-hospitalares.
§ 1º Ficam os referidos Serviços, da mesma forma responsáveis em atestar a conclusão
da Ordem de Compras ou do Contrato de acordo com as especificações neles contidos, e ainda
pelo encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.
§ 2º Nos contratos celebrados pelO INSTITUTO CEM , bem como nas Ordens de Compras,
devem constar a obrigação de que o fornecedor deixe registrado de forma impressa no corpo
das notas fiscais emitidas e/ou documentos equivalentes o número do Contrato de Gestão e
seus aditivos a que a despesa se refere.
Art. 15 Ficam excepcionalizados da publicidade prévia disposta no art. 6º os seguintes
casos:
I. Contratação de concessionário ou permissionário de serviços públicos se o objetos do
contrato for pertinente ao da concessão ou permissão.
II.
Contratação com empresas cujo objeto tenha preço submetido a tabela
controlada pelo governo, que não for possível o estabelecimento da concorrência.
III.
Contratação de serviços de manutenção em que a desmontagem do
equipamento seja condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade
de aumentar o dano do equipamento.
IV.
Quando o fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação,
desde que comprovada a exclusividade, através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio local, pelo sindicato ou equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada a
preferência de marca.
V.
Contratação de empresa especializada ou profissional de notória especialização,
assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe
técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho
é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado.
VI.
Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins
lucrativos na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica,
tecnologia, Organizações Sociais, universidades nacionais ou estrangeiras.
VII.
Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e
duzentos reais) por ano, considerando o valor total da aquisição e/ou contratação vedado o
fracionamento de despesas.
VIII.
Aquisição/contratação realizada em caráter de urgência ou emergência,
caracterizada pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento
imediato seja mais gravoso importando prejuízos ou comprometendo a segurança de pessoas
ou equipamentos, reconhecidos pela administração.
IX.
Grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não
atendimento imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a
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segurança de pessoas, equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade dO
INSTITUTO CEM , reconhecidos pela administração.
X.
Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente publicada
nos termos do art. 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para o objeto
do contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
XI.
Aquisição/contratação que utilizar dos valores registrado em Atas de Registros
de preços vigentes, para formalizar negociação diretamente com fornecedor vencedor e propor
a contratação nos mesmos moldes do Poder Público contratante.
§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI deste artigo, a empresa contratada deverá
comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo menos, uma
nota fiscal de outros clientes com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço de
Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através de informações do banco de
dados próprio, contratações realizadas pela administração pública, entidades públicas ou
privadas do terceiro setor para validação do valor contratado.
§ 2º As compras ou contratações realizadas com fundamento nos incisos VII, VIII, IX e X
deste artigo, serão realizadas por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços,
sempre que possível junto a , no mínimo, 03 (três) interessados, podendo essa ser realizada por
telefone, e-mail ou orçamentos, devidamente registrados no respectivo processo de
compras/contratação ou comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por
meio de, pelo menos, uma nota fiscal de outros clientes, com produtos/serviços idênticos ou
similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através de
informações do banco de dados próprio, contratações realizadas pela administração pública,
entidades públicas ou privadas do terceiro setor para a validação do valor contratado.

§ 3º As compras ou contratações realizadas com fundamento no inciso XI deste artigo,
poderão ser aplicadas somente nos casos em que a licitação tiver sido promovida por órgão ou
entidade da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, devendo constar no respectivo processo
de compra/contratação a Ata de Registro de Preços que serviu de referência para negociação,
bem como cópia de sua publicação na imprensa Oficial.
CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS
Art. 16 O instrumento contratual é obrigatório para todas as contratações de obras,
fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde não haja
entrega imediata e facultativo nos demais casos em que o INSTITUTO CEM puder substituir por
outros instrumentos hábeis.
§ 1º Entende-se por compras/contratações para entrega imediata, aquelas cujo prazo de
entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de compra.
§ 2º Ficam excepcionalizados da formalização de contratos os seguintes casos de
compras/contratações:
a)
compra;

Aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem de

b)
150.000,00.

Aquelas cuja contratação de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$
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c)
Aquelas cuja aquisição de bem ou serviço, exceto de engenharia, seja de valor
inferior a R$ 80.000,00
§ 3º Para os casos que se tratem as alíneas a”, b” e c” do § 2º, o instrumento contratual
será substituído pela ordem de compra nos termos do inciso VIII do art. 2º deste Regulamento.
§ 4º A ordem de compra passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa
concordância através da assinatura do fornecedor no referido documento.
Art. 17 Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito,
com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que estejam
em conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo
conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente:
I. Qualificação das partes;
II.
O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do
serviço ou do bem;
III.

Os valores unitários e totais e as condições de pagamento;

IV.

O prazo de vigência do contrato;

V.

Quantitativos;

VI.

Direitos, obrigações e responsabilidades das partes;

VII.

As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores das multas;

VIII.

Os índices de reajustes e, quando aplicável, as garantias;

IX.

Os casos de rescisão;

X.

Outras previamente estabelecidas no instrumento de seleção.

§ 1º Os contratos firmados com o INSTITUTO CEM terão vigência inicial de até 12 meses,
salvo as situações devidamente justificadas.
§ 2º Os contratos firmados poderão ser prorrogados até o limite total de 60 (sessenta)
meses, devendo O INSTITUTO CEM , anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação
da avença atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o fornecedor detiver
o monopólio ou exclusividade da atividade.
§ 3º Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de gestão, deverão conter
cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do
contrato de gestão.
§ 4º A determinação do prazo não será aplicada para os contratos de adesão,
independentemente do termo adotado, assim compreendidos aqueles em que as cláusulas
estabelecidas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que se possa discutir ou
modificar seu conteúdo.
§ 5º As contratações realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em
que houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser reavaliadas no prazo máximo
de ate 24 (vinte e quatro) meses, podendo, em casos excepcionais devidamente justificados,
entender por um período não superior a 12 (doze) meses, com o objetivo de comprovar a
vantagem da manutenção do contrato.
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Art. 18 As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidade de prorrogação, deverão constar em termo aditivos.
Parágrafo único – Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de acréscimo que se
fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado, e no
caso particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser
suprimidos em qualquer quantidade.
Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao
contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no instrumento de seleção ou no contrato, inclusive a suspensão do
direito de contratar com o INSTITUTO CEM por prazo não superior a 1 (um) ano.
Art. 20 As relações contratuais estabelecidas pelo INSTITUTO CEM com seus fornecedores
e prestadores de serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de modo leal,
responsável e probo, além de perseguir a boa fé, para repelir quaisquer ações intencionalmente
desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados nas ações
de transparência pública.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO
Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, nos casos em que o bem estiver
em posse do INSTITUTO CEM por força do Termo de Cessão e Permissão de Uso firmado com a
Secretaria de Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os procedimentos
conforme a legislação em vigor aplicável a espécie.
Parágrafo Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica
exclusivamente aos bens públicos.
Art. 22 A alienação de bens de que trata o art. 20 se vincula a autorização expressa e
controle patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser proposta pelo
Gerente Administrativo, e confirmada pelo Gerente Geral e pelo Conselho de Administração dO
INSTITUTO CEM .
§ 1° Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar
as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei
nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público.
§ 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida
de autorização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser
reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra
forma não for determinado.
Art. 23 Os bens imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e permissão
de uso, bem como aqueles adquiridos pelo INSTITUTO CEM com recursos públicos originados
do Contrato de Gestão não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos
previstos e autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será realizado pelo
poder público por meio de suas Secretarias.
Art. 24 Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao INSTITUTO CEM
por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à
consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio
de sua aprovação pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CEM e pela ControladoriaGeral do Estado de Goiás em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 4º e parágrafo
único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás.
Art. 26 É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer
colaborador da Instituição, em qualquer das fases do processo de contratação de obras,
serviços, compras e alienações. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou
imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados
em publicidade de atos, programas, obras e serviços.
Art. 27 É vedado ao INSTITUTO CEM manter qualquer tipo de relacionamento comercial
ou profissional com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que detenham
poder decisório.
Art. 28 O INSTITUTO CEM reserva-se o direito de revogar o processo de
aquisição/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado
no processo, antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito
de exigir compensação pecuniária ou indenização.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 30 Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do
Estado de Goiás.
Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019.
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6.4.6 Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de
estrutura, normas, rotinas, definidas as áreas de abrangência, horários e equipe
mínima.
6.4.6.1

Definições

A Farmácia Hospitalar, no âmbito de sua atuação, comporta-se como uma unidade de
negócios, dados os seus relacionamentos comerciais com os laboratórios farmacêuticos;.com os
fabricantes dos diferentes produtos,-, com distribuidores e com os representantes comerciais.
Gerir medicamentos na área hospitalar, e deparar-se com uma grande variedade de produtos
(cerca de 50000 itens diferentes se encontram à disposição dos profissionais médicos), com o
compromisso de não permitir a ocorrência de stockout sinônimo de morte, perdas ou fracasso
organizacional. Assim, quanto maior a habilidade da farmácia hospitalar em administrar seus
produtos de forma racional, maior será sua capacidade de oferecer à clientela bens e serviços
de qualidade e com baixos custos operacionais. Para tanto, será formada uma comissão com o
objetivo de padronizar os medicamentos estabelecendo os critérios para inclusão/exclusão de
produtos e revisar continuamente os itens padronizados.
A comissão de padronização considerará o perfil epidemiológico das doenças na
população assistida pela instituição hospitalar. Adotará relacionar os medicamentos
(mencionando, junto a este, a apresentação). Selecionará fármacos com valor terapêutico
toxicidade e de fácil aquisição no mercado. Reunirá os produtos semelhantes (classificação),
reduzindo a variedade (simplificação) e adotará uma codificação (para facilitar a Farmácia da
Unidade está subordinado à Diretoria vez subordina-se ao Diretor Geral, e será coordenado
Farmacêutico.
6.4.6.2

Finalidade

O Serviço de Farmácia terá a função de desenvolver atividades relacionadas à seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos,
material médico/hospitalar e correlatos. Terá também responsabilidade sobre o
acompanhamento do uso de medicamentos e materiais visando à eficácia da terapia e
assegurando o uso racional dos mesmos.
6.4.6.3

Organização e Estrutura

Será subordinado à Coordenação Médica e contará com Farmacêutico habilitado e
regularizado junto ao Conselho de Classe e auxiliares de farmácia. O SEFAR será estruturado
em duas principais áreas: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF e Farmácia Satélite. A
CAF será responsável pelo armazenamento e estocagem adequados de todos os produtos
farmacêuticos adquiridos, pelo controle de estoque e consumo. A Farmácia Satélite funcionará
24hs de todos os dias do ano, fará a distribuição e rigoroso controle na dispensação de
medicações, soluções e materiais em dose individualizada para os pacientes em atendimento
no PA, nas Unidades de Observação, de Internação e Terapia Intensiva através de sistema
informatizado e mediante apresentação de 2ª via da prescrição médica. A Farmácia Satélite
programará, semanalmente, visitas aos setores para identificar e recolher sobras de
medicamentos, soluções e materiais evitando estocagem inadequada e vencimento da
validade deles. Estes procedimentos irão favorecer o rastreamento de desconformidades à
rotina e efetivo controle dos insumos.
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O SEFAR deverá compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica, colaborando na
padronização de produtos farmacêuticos a ser instituída na Policlínica.
6.4.6.4

Normas e Rotinas do Serviço de Farmácia
Competência do Farmacêutico:

✓ Organizar a equipe de trabalho através de confecção de escalas mensais;
✓ Elaborar, divulgar e fazer cumprir manuais de procedimentos para aquisição,
armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e produtos farmacêuticos;

✓ Divulgar a padronização de medicamentos e relação de similares para os setores
competentes;

✓ Planejar e requisitar a compra de medicamentos conforme padronização da CFT;
✓ Controlar, rigorosamente, a guarda e dispensação dos psicotrópicos e entorpecentes,
obedecendo às normas vigentes;

✓ Fracionar e/ou reenvasar soluções necessárias às ações de antissepsia, limpeza e
desinfecção, garantindo a sua qualidade;
Promover treinamento continuado ao pessoal auxiliar;
Integrar o GTCI;
Fazer cumprir o uso correto de EPI´s e EPC´s por sua equipe;
Manter atualizados os livros e mapas de registro de psicotrópicos e entorpecentes,
conforme legislação;
✓ Emitir parecer técnico relacionado aos medicamentos, no ponto de vista
biofarmacocinético, clínico e químico;
✓ Realizar ações de farmacovigilância;
✓ Integrar a CFT analisando e avaliando as solicitações e propondo a inclusão/ exclusão de
itens.

✓
✓
✓
✓

Competência do Auxiliar de Farmácia:

✓ Receber, conferir, controlar e estocar os medicamentos;
✓ Promover a distribuição de doses individualizadas para uso dos clientes do PA e
Unidades de Observação;

✓ Atender as solicitações de medicamentos dos diversos setores mediante apresentação
de requisição padronizada.

6.4.6.5

Áreas de abrangência

O funcionamento do Serviço de Farmácia envolve uma organização complexa exercitada
por um aos medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde comunidade. A Farmácia é
uma unidade de abrangência e administrativa.
Ser da Farmácia é servir ao paciente, objetivando dispensar deverá efetuar controle diário
de estoque e informar, por meio de a condição de estoque à Diretoria Administrativa.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1147

Proposta Policlínica Regional - Posse

Elaborar balancetes mensais para previsão de solicitação de no 1 0 dia útil década mês à
Diretoria Administrativa.
o RT da farmácia deverá -manter atualizado o controle de psicotrópicos.
Atividades técnico-administrativas do Serviço farmácia:
A Assistência Farmacêutica grupo de Atividades relacionadas demandadas por uma
determinada assistencial, técnico-científica
A principal razão de medicações seguras e oportunas.
O RT da farmácia boletim interno, diariamente, Deverá também compras, a serem
entregues
Conforme legislação, medicamentos controlados
Atribuições: Coordenação
a) Administrativas:
•
•
•
•

Manter atualização das informações, da documentação e seu arquivamento.
Confeccionar e manter atualização do memento terapêutico, do manual de normas e
procedimentos operacionais e do manual de interações medicamentosas.
Coordenar escala de férias, licenças e plantões dos funcionários em exercício no
Serviço, bem como recomendar medidas disciplinares.
Cumprir e fazer cumprir as ordens de acordo com a escala hierárquica, assim como as
normas e diretrizes técnicas e administrativas.
b) Operacionais:

•

•
•
•

Controlar o estoque e fazer reposição dos medicamentos de acordo com consumo
médio, o estoque de segurança e o ponto de ressuprimento, assim como fiscalizar a
entrada I saída dos medicamentos e opinar quanto ao preço, qualidade e quantidade
que deva permanecer em estoque.
Assegurar atendimento adequado aos pacientes em relação à distribuição dos
medicamentos.
Promover reuniões de instrução, avaliação e coordenação de Atividades,
Orientar o responsável da guarda de medicamentos quanto à interdição de. lotes- aos
planos de recolhimento.
Técnicas:

•

Responder pela aquisição;. distribuição, qualidade e o registro das substâncias
controladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Medicamentos, insumos,
Dietéticos e Correlatos.
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•

Estabelecer participação na Comissão de- Padronização de Materiais Medicamentos e
Equipamentos.
Estabelecer participação na Comissão de Farmácia e Terapêutica a ser implementada. Atualizar e padronizar os medicamentos, bem como sugerir novos medicamentos, dê
acordo com as características da Unidade, com vantagens técnicas e econômicas.
Sugerir e promover medidas para redução do custo operacional.
Cooperar com as especialidades no planejamento e execução de programas
econômicos, técnicos e científicos, atuação profissional.

•

•
•

6.4.6.6

Equipe Mínima

O Serviço de Farmácia integrará o corpo de profissionais da Policlínica com uma equipe
formada por 2 (Dois) Farmaceuticos e 02(seis) profissionais auxiliares de farmácia (de 2ª à 6ª).

6.4.6.7

Horário de funcionamento da área/serviço

7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h).
6.4.6.8

Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistências Farmacêutica
(CEAF)
O serviço de dispensação de medicamentos de alto custo tem como objetivo melhorar
o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica e descentralizar o Programa de Dispensação para as Policlínicas que serão
implementadas nas macrorregiões de saúde, de acordo com a Portaria nº 1.554/2013 e
normatizações vigentes.
Compete à Central de Medicamentos de Alto Custo – Juarez Barbosa a dispensação, o
assessoramento e a supervisão das ações do Programa de dispensação de medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) executadas pelo Instituto CEM.
Cabe ao Instituto CEM controlar os estoques de medicamentos sob sua
responsabilidade e armazená-los conforme condições exigidas pelo fabricante e legislação
sanitária vigente, receber e conferir a documentação de adesão ao Programa do CEAF, tanto
para abrir como para renovar os processos, conforme a Portaria n° 1.554/2013 – GM/MS.
Definições
O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi regulamentado pela
Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 e, desde então, tem se consolidado como
uma importante estratégia para a garantia do acesso a medicamentos no SUS. Sua principal
característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as
doenças contempladas no CEAF. Assim, os medicamentos e outras tecnologias em saúde
necessárias para garantir a integralidade são definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) por meio das diferentes linhas de cuidado e considerando a Portaria
nº1554, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do
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Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Nesse contexto, para atender as linhas de cuidado, torna-se fundamental a articulação
entre as diferentes políticas de saúde, sejam elas no campo da Assistência Farmacêutica ou em
outras áreas, como os outros serviços ambulatoriais e hospitalares. Fica evidente, portanto, que
para atendimento integral das doenças do CEAF, é necessária uma interação entre a Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename 2018 Novembro) e a Relação Nacional de
Serviços e Ações de Saúde (Renases).
No sentido estrito do tratamento medicamentoso no âmbito da Assistência Farmacêutica,
o Componente Especializado se relaciona diretamente com o Componente Básico, visto que o
tratamento de muitas doenças contempladas no CEAF deve ser iniciado na atenção básica. Esse
raciocínio, além de contribuir para a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso,
facilita a divisão das responsabilidades entre os entes federados.
Grupos de Medicamentos
Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas
neste Componente estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e
formas de organização distintas.
O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É
constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o
Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os casos de
refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e por aqueles que
se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.
O Grupo 2 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é
das Secretarias Estaduais de Saúde.
O Grupo 3 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é
tripartite, sendo a aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios sob
regulamentação da Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, que aprova a Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica.
Os medicamentos do Grupo 1 devem ser dispensados somente para as doenças (CID10) contempladas no Componente e se dividem em: Grupo 1A - medicamentos com aquisição
centralizada pelo Ministério da Saúde e Grupo 1B - medicamentos adquiridos pelos estados
com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, na modalidade Fundo a
Fundo. A responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação dos
medicamentos do Grupo 1 (1A e 1B) é das Secretarias Estaduais de Saúde.
Independentemente do Grupo, o fornecimento de medicamentos padronizados no CEAF deve
obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de
pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros
contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), estabelecidos pelo Ministério
da Saúde, de abrangência nacional.
Como resultado do compromisso do Ministério da Saúde em atualizar
permanentemente as suas relações de medicamentos, após pactuação na Comissão
Intergestores Tripartite, publicou-se a Portaria GMS/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, que
passa a ser o novo marco regulatório do CEAF. Esta Portaria mantém os conceitos originais,
mas inova nos seguintes aspectos:
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a) inclusão dos procedimentos para os medicamentos incorporados pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC);
b) atualização dos atributos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS a partir da publicação de novos PCDT; transferência de
medicamentos para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
c) inclusão dos medicamentos para tratamento do glaucoma; e
d) atualização dos valores de ressarcimento dos medicamentos do Grupo 1B.

6.5

Protocolo de funcionamento da unidade móvel de prevenção ao câncer (carreta
da prevenção).

6.5.1 Protocolo De Funcionamento Da Unidade Móvel De Prevenção Do Câncer
(Carreta Da Prevenção)
6.5.1.1

Apresentação

Nos últimos 20 anos, somente os países de alta renda mostraram reduções da
mortalidade do câncer de mama. Analistas e pesquisadores atribuem aos programas de controle
do câncer, em especial às ações de detecção precoce e tratamento, como os principais
determinantes dessa redução. Cada programa de controle do câncer e, consequentemente,
cada ação de detecção precoce são implementados de acordo com o contexto local e as
questões demográficas, epidemiológicas, tecnológicas, econômicas, culturais e sociais
envolvidas.
Dessa forma, as ações de detecção precoce do câncer de mama podem ser diferentes de
acordo com cada país. Independente das particularidades do contexto, as ações de detecção
precoce do câncer de mama devem ser baseadas nas melhores evidências disponíveis para que
sejam efetivas (produzam resultados esperados) e resultem no menor dano possível à saúde da
população.
Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no
Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde, atualmente, por
cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. O câncer de mama também acomete
homens, porém é raro, representando menos de 1% do total de casos da doença.
Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce
progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua
incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Existem vários
tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos
tem bom prognóstico.
Já o câncer de colo de útero tem histórico no Brasil seu ponto de partida em iniciativas
pioneiras de profissionais que trouxeram para o país a citologia e a colposcopia, a partir dos anos
1940.
Em 1998, foi instituído pelo MS, o Programa Nacional de Combate ao Câncer do Colo do
Útero, com a publicação da Portaria GM/MS nº 3.040/98, de 21 de junho de 1998. A
coordenação do Programa foi transferida para o INCA por meio da Portaria GM/MS nº 788/99,
de 23 de junho de 1999. Foi também nesse ano que se instituiu o Sistema de Informação do
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Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) como componente estratégico no monitoramento e
gerenciamento das ações (Portaria nº 408, de 30 de agosto de 1999).
Em 2002, o fortalecimento e a qualificação da rede de atenção primária, bem como a
ampliação de centros de referência possibilitaram a realização de uma segunda fase de
intensificação, priorizando mulheres que jamais haviam se submetido ao exame preventivo ou
que estavam sem fazê-lo há mais de três anos.
Em 2005, foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), que estabeleceu
o controle dos cânceres do colo do útero e de mama como componente fundamental a ser
previsto nos planos estaduais e municipais de saúde (Portaria GM nº 2.439/2006, de 31 de
dezembro de 2005). A importância da detecção precoce dessas neoplasias foi reafirmada no
Pacto pela Saúde em 2006, meio de a inclusão de indicadores pôr na pactuação de metas com
estados e municípios, para a melhoria do desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária
nacional. Depois de todas essas iniciativas, ainda que o SISCOLO tenha registrado cerca de 11
milhões de exames citopatológicos no Brasil no ano de 2009 e, apesar dos avanços em nível da
atenção primária e de todo SUS, reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil
ainda é um desafio a ser vencido.
O rastreamento do câncer do colo do útero representa um processo complexo em
múltiplas etapas: aplicação do exame de rastreamento, identificação dos casos positivos
(suspeitos de lesão precursora ou câncer), confirmação diagnóstica e tratamento.
O Ministério da Saúde preconiza que é a prevenção e controle do câncer do colo do útero,
muitas ações são executadas na APS, desde aquelas voltadas para a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (DST), até as dirigidas para a detecção precoce do câncer:
informação e esclarecimento da população sobre o rastreamento, identificação da população
feminina na faixa etária prioritária, identificação de mulheres com risco aumentado, convocação
para exame, realização da coleta da citologia, identificação de faltosas e reconvocação,
recebimento dos laudos, identificação das mulheres com resultados positivos ao rastreamento
para vigilância do caso, orientação e encaminhamento das mulheres para unidade secundária,
avaliação da cobertura de citologia na área, avaliação da qualidade da coleta e supervisão dos
técnicos para coleta, planejamento e execução de ações, na área sob responsabilidade sanitária
da equipe, voltadas para a melhoria da cobertura do exame. A equipe é também responsável
pela vigilância dos casos encaminhados para confirmação diagnóstica e tratamento,
identificação de falhas no acesso e fechamento dos casos. Pode também oferecer diferentes
modalidades de suporte a pacientes em tratamento curativo ou paliativo.
Desta forma, as diretrizes propostas pela gestão do Instituto CEM a condução e
funcionamento da Unidade Móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos
Carreta da Prevenção” vêm somar ao conjunto de ações desenvolvidas pelo Ministério da
Saúde, em consonância com a PORTARIA Nº 375, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 e a PORTARIA
Nº 59, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015, afim de ampliarem e qualificar a detecção precoce do
câncer de mama e de colo de útero objetivando diminuir a mortalidade dessas doenças.
6.5.1.2

Da Justificativa

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA,2015),
o câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, excluindo o câncer
de pele não melanoma. A Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil (INCA, 2014), válida para
os anos de 2014 e 2015, prevê 57.120 casos novos de câncer da mama, com risco estimado de
52 casos a cada 100 mil mulheres, a cada ano.
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Segundo dados do Globocan 2012, da International Agency for Research on Câncer (Iarc),
o risco cumulativo (risco acumulado durante a vida) de uma pessoa ter e morrer de um câncer
de mama no Brasil é, respectivamente, 6,3% (ter) e 1,6% (morrer).
Estratégias de controle do câncer de mama vêm sendo implementadas no Brasil desde
meados do século passado, por meio de ações isoladas e, em décadas recentes, por ações
inseridas no contexto de programas de controle do câncer.
As estratégias de detecção precoce de câncer visam ao diagnóstico de casos de câncer em
fase inicial de sua história natural, podendo ter como resultado melhor prognóstico e menor
morbidade associada ao tratamento. No caso do câncer de mama, a detecção precoce consiste
em ações de diagnóstico precoce e rastreamento. Conceitualmente, diagnóstico precoce é a
identificação, o mais precocemente possível, do câncer de mama em indivíduos sintomáticos,
enquanto rastreamento é identificação do câncer de mama em indivíduos assintomáticos. Em
países de média e baixa renda, os cânceres de mama são diagnosticados predominantemente
em estágios avançados, reduzindo o prognóstico, aumentando a morbidade relacionada ao
tratamento e comprometendo a qualidade de vida dos pacientes.
Nesse contexto, as ações de diagnóstico precoce, quando implementadas com sucesso,
produzem mudanças importantes do estágio do câncer no momento do diagnóstico (stage
shifting) em curto e médio prazo (de 5 a 10 anos). Em países de alta renda, o panorama é
diferente, uma vez que os cânceres de mama são diagnosticados predominantemente em
estágios localizados. Nesses países, ganhos adicionais no prognóstico são obtidos por meio de
ações de rastreamento, especificamente de rastreamento populacional organizado.
As estratégias de diagnóstico precoce devem ser formadas pelo tripé: população alerta
para sinais e sintomas suspeitos de câncer; profissionais de saúde também alertas para sinais e
sintomas suspeitos de câncer e capacitados para avaliação dos casos suspeitos; e serviços de
saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna, com qualidade, garantia
da integralidade e continuidade da assistência em toda a linha de cuidado, ou seja, objetivo geral
das ações de diagnóstico precoce é diminuir as barreiras de acesso e qualificar a demanda e a
oferta de serviços, de forma a possibilitar a confirmação diagnóstica do câncer de mama o mais
precocemente possível, bem como garantir a integralidade e a continuidade do cuidado na rede
de serviços.
O controle do câncer de mama mantém-se como uma das prioridades na agenda da
Política Nacional de Saúde em face de sua grande magnitude como problema de saúde pública
no Brasil. Entre as modalidades de atenção previstas para seu controle, está a detecção precoce,
que consiste em ações de diagnóstico precoce e rastreamento.
A atenção à saúde é permeada por um intenso e contínuo processo de produção e
incorporação de inovações tecnológicas, fato que exige do Ministério da Saúde a atualização e
a elaboração de documentos que estabeleçam critérios para apoiar os profissionais de saúde
em suas práticas clínicas, bem como subsidiar a tomada de decisão dos gestores no Sistema
Único de Saúde (SUS) e orientar a população. Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que
para cada ano do biênio 2018/2019, seja diagnosticado 16.370 novos caso de câncer de colo
do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a
terceira posição.
O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de
revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir
estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Há duas principais categorias de carcinomas
invasores do colo do útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma
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epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 90%
dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (cerca de
10% dos casos).
É uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas em fase inicial e
evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção
vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais
avançados com aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do
útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excetuando-se os casos de pele
não melanoma. É responsável por 265 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente
de morte por câncer em mulheres.
No Brasil, em 2018, são esperados 16.370 casos novos, com um risco estimado de 17,11
casos a cada 100 mil mulheres. É a terceira localização primária de incidência e de mortalidade
por câncer em mulheres no país, excluído pele não melanoma. Em 2016, ocorreram 5.847 óbitos
por esta neoplasia, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a população mundial
de 4,70 óbitos para cada 100 mil mulheres.
Com base nesta premissa é que esse PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
MÓVEL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER CARRETA DA PREVENÇÃO” é parte de um conjunto de
ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde/SES-GO e a Gestão feita pelo Instituto CEM com
a finalidade de ampliar e qualificar a detecção precoce do câncer de mama e de cólo de útero
objetivando diminuir a mortalidade dessas doenças na população goiana e, principalmente,
completada o cuidado integral à saúde da mulher (mama e cólo uterino) e aos homens com
queixas mamárias no todo Estado de Goiás.
A metodologia seguirá com a garantia de que os resultados dos exames deverão ser
encaminhados para o endereço do paciente. Laudos normais, ou seja, sem achados de
malignidade e que não necessitem de exames complementares, serão encaminhados para a
unidade básica de saúde da região onde a unidade móvel forneceu atendimento. O paciente que
necessite de exame complementar (compressão, magnificação, ou ultrassonografia mamária)
será convocado pela equipe de enfermagem e/ou serviço social da Policlínica para realização do
mesmo conforme agendamento prévio.
6.5.1.3

Do Objetivo

Tem como objetivo implantar, manter e monitorar o programa de Rastreamento e
prevenção ao câncer de mama e cólo uterino por meio da realização dos exames de mamografia
e Papanicolau, e permitir o diagnóstico precoce (quando a chance de cura é de 95%), a todos os
municípios que compõem abrangência de atuação da POLICLINICA REGIONAL – UNIDADE DE
POSSE aumentando assim a cobertura do exame mamografia para rastreamento do câncer de
mama através da operacionalização dos serviços das carretas de mamografia móvel,
contemplando a realização dos exames, emissão e resultados de laudos de todas as mulheres
que se enquadrem nos critérios de inclusão, ou seja, que estejam na faixa etária do
rastreamento, 40 a 69 anos para mamografia, 25 a 64 anos para o Papanicolau e que residam
na região de saúde.
6.5.1.4

Da Metodologia

Considerando que um mamógrafo tem capacidade para realizar cerca de 3 exames/hora,
parâmetro adotado pelo INCA, Nota Técnica de 01 de novembro de 2015, que trata da Revisão
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do Parâmetro para Cálculo da Capacidade de Produção do Mamógrafo Simples e que haverá
atendimento em tempo integral, cada carreta tem capacidade de realização mamografias/dia,
em turno de funcionamento de 08 as 12 e 14 as 18 hs (10 hs/dia) totalizando aproximadamente
13680 exames /anual

Comentado [MRS2]: Rever com amadis....

O exame de Papanicolau segundo levantamento técnico tem capacidade para realizar
exames, em turno de funcionamento de 08 as 12 e 14 as 18 hs (10 hs/dia) totalizando
aproximadamente 16800 exames /anual

Comentado [MRS3]: Rever com amadis....

6.5.1.5

Metas Unidade Móvel De Prevenção Ao Câncer (Carreta De Prevenção)

A carreta da prevenção é a Unidade Móvel da Policlínica que desenvolve ações de
prevenção ao câncer de mama e colo uterino por meio da realização dos exames de
mamografia e Papanicolau.

Exames da Unidade Móvel de Prevenção do 1º ao 4º ano, considerando para 1º ano
período Pré-Operacional, para devida implementação dos serviços.
1º Ano do Contrato de Gestão
Carreta da
Prevenção
do Câncer
Mamografia
Papanicolau
Total

1º 2º 3º
M M M
ês ês ês
Período
PréOperaciona
l
0 0 0

4º
Mês

5º
Mês

6º
Mês

7º
Mês

8º
Mês

9º
Mês

10º
Mês

11º
Mês

12º
Mês

1140

1240

1340

1440

1720

1720

1700

1800

1900

2000

2000

2100

2540

2940

3140

3340

171
0
200
0
371
0

1720

1400

165
0
190
0
355
0

3720

3720

3820

8º
Mê
s
11
40
14
00

9º
Mê
s
11
40
14
00

A partir do 2º Ano de Contrato de Gestão
Carreta
da 1º
Prevenção do Mê
Câncer
s
Mamografia
11
40
Papanicolau
14
00

2º
Mê
s
11
40
14
00

3º
Mê
s
11
40
14
00

4º
Mê
s
11
40
14
00

5º
Mê
s
11
40
14
00

6º
Mê
s
11
40
14
00

7º
Mê
s
11
40
14
00

10º 11º 12º
Mês Mês Mês
114
0
140
0

114
0
140
0

114
0
140
0

Gerenciamento dos serviços de mamografia da Carreta da prevenção” móvel,
contemplando:
✓ Realização de 13680 mamografias/ano (em dias uteis)

Comentado [MRS4]: Ver com amadis

✓ Serviços de mamografia e realização de laudos, devendo a execução ocorrer em formato
de mutirão podendo ser realizado tanto em dias úteis, quanto em finais de semana e
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feriados, com realização de 1140(hum mil cento e quarenta) exames por mês a carreta
de mamografia;
✓ A prestação de serviços será por tele radiologia ou com exame impresso, com a
finalidade de agilizar o atendimento e o diagnóstico precoce do câncer de mama;
✓ A periodicidade se dará de acordo com a necessidade de agendamento e programação
estabelecida pela Coordenação do Programa;
✓ O serviço irá abranger a da macrorregião Nordeste do Estado ou de acordo com a
pactuação regional. Poderão ser incluídos os ambulatórios de especialidades
municipais ou outros serviços. O agendamento será feito pelo Complexo Regulador
Estadual (CRE).
✓ O Instituto CEM irá também ficar responsável por compra de material de consumo
diário nos serviços, tais como, álcool em gel, algodão, papel toalha, álcool 70%, ou quais
quer outros materiais necessários para higienização e limpeza, bem como ficará
responsável pela compra dos filmes para impressão do resultado;
✓ O Instituto CEM ficará responsável pelo serviço de manutenção preventiva ou corretiva
de todos os equipamentos que dão materialidade as carretas, como, mamógrafos,
impressoras, CR, geradores de energia, central de ar-condicionado;
✓ O Instituto CEM deverá se responsabilizar pelo cavalo mecânico que faz o transporte
das carretas baú;
✓ O Instituto CEM deverá fornecer toda a equipe técnica para realização dos exames, bem
como o transporte para o deslocamento da equipe para os municípios;
✓ O Instituto CEM será responsável por qualquer abastecimento de combustível para o
funcionamento do gerador e cavalo mecânico para transportar a carreta.
✓ O Instituto CEM irá alimentar o sistema de informação sobre câncer e os procedimentos
executados no Programa de Mamografia Móvel deverão ser informados ao Ministério
da Saúde por meio do SISMAMA/SISCAN e Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA/SUS);
✓ O Instituto CEM irá encaminhar os relatórios mensalmente, semestralmente e
anualmente a Coordenação do Programa Carreta da prevenção”
Gerenciamento dos serviços de exame de Papanicolau da Carreta De Prevenção
móvel, contemplando:
✓ Realização de 16800 de exames de Papanicolau/ano (em dias uteis)
✓ Serviços de coleta de exames de Papanicolau e realização de laudos, devendo a
execução ocorrer em formato de mutirão podendo ser realizado tanto em dias úteis,
quanto em finais de semana e feriados, com realização de 1400(hum mil trezentos e vinte)
exames por mês a Carreta da prevenção”;
✓ A prestação de serviços será por tele radiologia ou com exame impresso, com a
finalidade de agilizar o atendimento e o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero;
✓ A periodicidade se dará de acordo com a necessidade de agendamento e programação
estabelecida pela Coordenação do Programa;
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✓ O serviço irá abranger todo o Estado do Goiás, conforme exporto no edital e neste plano
de trabalho.
✓ O Instituto CEM deverá também ficar responsável por compra de material de consumo
diário nos serviços, tais como, álcool em gel, algodão, papel toalha, álcool 70%, ou quais
quer outros materiais necessários para higienização e limpeza, bem como ficará
responsável pela compra dos tubos e lâminas para impressão do resultado;
✓ O Instituto CEM ficará responsável pelo serviço de manutenção preventiva ou corretiva
de todos os equipamentos que dão materialidade a Carreta da prevenção”, como,
impressoras, CR, geradores de energia, central de ar-condicionado;
✓ O Instituto CEM deverá se responsabilizar pelo cavalo mecânico que faz o transporte
das carretas baú;
✓ O Instituto CEM deverá fornecer toda a equipe técnica para realização dos exames, bem
como o transporte para o deslocamento da equipe para os municípios;
✓ O Instituto CEM contratado deverá ficar responsável por qualquer abastecimento de
combustível para o funcionamento do gerador e cavalo mecânico para transportar a
carreta.
✓ O Instituto CEM irá alimentar o sistema de informação sobre câncer e os procedimentos
executados no Programa Carreta da prevenção” deverão ser informados ao Ministério da
Saúde por meio do SISMAMA/SISCAN e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS);
✓ O Instituto CEM irá encaminhar os relatórios mensalmente, semestralmente e
anualmente a Coordenação do Programa Carreta da prevenção”
6.5.1.6

Especificação Das Atividades
Da implantação do serviço de laudos:

✓ O Instituto CEM realizará a implantação/interligação de sistemas de armazenamento,
transmissão de imagens médicas, interpretação de imagens e emissão de laudos,
colhidas a partir dos pontos móveis vinculados ao Programa Carreta da Prevenção”
através de rede segura e configuração dos equipamentos realizada por equipe
especializada em informática;
✓ O sistema utilizado deverá ser compatível, integrado e adequado de modo a permitir a
interoperabilidade com o Sistema Único de Saúde durante o período de vigência da Ata
de Registro de Preços: informações de pacientes e suas respectivas imagens
digitalizadas serão obtidas dos equipamentos de mamografia (padrão DICOM) e
adquiridas e ou transmitidas pelos Sistemas PACS (Sistema de Comunicação e
Arquivamento de Imagens Médicas), RIS (Sistema de Informações Radiológicas),
Software de Gestão em vigor e laudos impressos no padrão SISCAN/SISMAMA;
✓ O sistema utilizado deverá ser integrado ou com capacidade de buscar
automaticamente os dados cadastrais/informações dos pacientes e respectivas imagens
nos sistemas citados de modo que não haja a necessidade de redigitarão e/ou envio
manual;
✓ O Instituto CEM deverá realizar a implantação e Manutenção do sistema sem qualquer
ônus para o adjudicante;
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✓ O Instituto CEM deverá realizar treinamento presencial dos técnicos do adjudicante,
que ficarão responsáveis pelo envio das imagens e recebimento dos laudos;
✓ O Instituto CEM deverá atender integralmente a Resolução do Conselho Federal de
Medicina RESOLUÇÃO N° 2107, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014 que define e normatiza a
Tele radiologia;
✓

Se por algum motivo, as condições de comunicação não permitirem o envio das
imagens coletadas nos mamógrafos aqui referidos, O Instituto CEM fará chegar os filmes
impressos com as imagens e as fichas de requisições das pacientes, até a central de
laudo do Instituto CEM. Sem prejuízo para o atendimento das mulheres e homens
atendidos no programa.
Do serviço de cavalo mecânico:

O Instituto CEM contratada iráprestar serviços de cavalo mecânico trucado com
motorização acima de 330cv e motorista para transporte das carretas baú, que contêm os
mamógrafos e kit de exame de Papanicolau , em todas as viagens agendadas pela
Coordenação do Programa;
O Instituto CEM obriga-se a fornecer cavalo mecânico em bom estado de
conservação, com ano de fabricação de três anos ou inferior, manutenção do cavalo
mecânico, seguro contra terceiros, todos os custos inerentes inclusos à prestação dos
serviços e motorista com seguro de vida, carteira de motorista tipo E, com disponibilidade
de horário em finais de semana, feriados e dias úteis previamente agendado com a
Coordenação do Programa;
O Instituto CEM será responsável pelos encargos sociais, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos e/ou despesas que incidirem sobre o serviço, como também em qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias,
referentes ao pessoal utilizado nos serviços, inclusive no caso de reclamações trabalhistas,
ações de responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de
demanda;
✓ O Instituto CEM será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados
ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus funcionários, ainda que por
omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências
necessárias para o ressarcimento;
✓ O Instituto CEM deverá assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas
objeto do presente termo com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto,
profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento.
Do serviço de manutenção dos equipamentos
✓ O Instituto CEM deverá prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos, de diversas marcas e modelos, incluindo fornecimento de peças, quando
necessário;
✓ A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico administrativas, de
natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das
características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do
equipamento, instalações, sistemas ou suas partes;
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1158

Proposta Policlínica Regional - Posse

✓ Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade mensal;
✓ Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: a) revisão geral; b)
fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis; c)
correção de vazamentos; d) limpeza; e) testes, recarga, calibração e lubrificação com a
finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o
perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;
✓ Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para
eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de
peças gastas ou inajustáveis porventura necessárias, visando estabelecer o perfeito e
regular funcionamento dos equipamentos;
✓ Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver
necessidade, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos
equipamentos;
✓ O Instituto CEM deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua
necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou de defeitos
técnicos, por outra de configuração idêntica ou superior, originais e novas, por ocasião
da execução de manutenção corretiva;
✓ O Instituto CEM deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos
defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, sendo prestado o atendimento de segunda a sexta-feira, exceto
aos feriados, em qualquer município dentro do Estado do Piauí em que a carreta de
mamografia móvel estiver instalada, não causando nenhum ônus para a CONTRATANTE;
✓ Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser
desenvolvidos no período indicado anteriormente. Entretanto, caso a natureza do
serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas, ou
possa causar qualquer problema ao normal funcionamento do equipamento,
excepcionalmente tais serviços poderão ser programados para outros horários e dias,
desde que não gerem pagamento de horas extras e/ou adicional noturno;
✓ Havendo necessidade de substituição de peças, O Instituto CEM deverá realizar o reparo
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no local onde estão instalados os
equipamentos; A despesa com locomoção do técnico para manutenção será por conta
da empresa contratada;
✓ O Instituto CEM assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os
materiais de reposição e materiais de consumo necessários à revisão, fixação, correção
de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e
conservação dos equipamentos cuja manutenção seja objeto desta licitação;
✓ Entende-se por materiais de reposição, de forma exemplificativa: parafusos, roscas,
bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, correias e correlatos; Entende-se por
materiais de consumo, de forma exemplificativa: soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante,
vaselina, produto de limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção
preventiva dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos;
✓ Caso ocorra algum problema de ordem técnica que impossibilite os atendimentos, a
carreta que estiver com o funcionamento regular, poderá mudar a sua programação de
viagem para suprir a necessidade de outras regiões.
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Dos serviços
Os Serviços a serem credenciados poderão ser realizados em municípios de
abrangência do contratado no Estado do Goiás devendo levar em consideração os
aspectos a seguir:
✓ Ofertar exames para o município sede e municípios adjacentes;
✓ Entende-se por município sede, aquele em que a carreta irá ficar estacionada para
atendimento e por município adjacente, as cidades com distância de até 90km ou
01:00h (uma hora) de viagem;
✓ O Serviço a ser disponibilizado deve contemplar além da realização da
mamografia/Papanicolau, disponibilização de laudos, manutenção de todos os
equipamentos que conferem materialidade Carreta da Prevenção”;
✓ Todas as rotas de viagem serão definidas pelo Instituto CEM;
✓ O serviço credenciado será responsável pelos laudos de todos os exames realizados na
Carreta da Prevenção”;
✓ O Serviço deverá apresentar a produçãa Policlínicaar até o 5o (quinto) dia útil do mês
subsequente à Diretoria de Unidade, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria do
Instituto CEM;
✓ O serviço contratado deverá encaminhar para Instituto CEM, em meio eletrônico,
planilha constando informações de todos os pacientes atendidos e cópias de seus
prontuários;
✓

O serviço contratado só deverá realizar os exames das pacientes agendadas e
encaminhadas pelo município competentes ;

✓ O serviço contratado só poderá seguir as rotas previamente agendadas pelo Programa
Carreta da Prevenção”, obedecendo a quantidade de dias e de mulheres/homens
especificadas.
6.5.1.6.4.1 Desenvolvimento da ação da Carreta da Prevenção”,
✓ A ação será desenvolvida a partir do agendamento pela SMS com a coordenação da
Carreta da Prevenção”;
✓ Após o agendamento o Instituto CEM, deverá encaminhar a Carreta da Prevenção”, com
quantidade suficiente de materiais e equipe técnica para suprir a necessidade de
exames de determinada região, para o município em que será realizado o atendimento;
✓ O Instituto CEM deverá enviar os exames para laudo, por tele radiologia ou com o
exame impresso em filme apropriado para tal;
✓ Uma cópia dos prontuários das pacientes, bem como o resultado do exame deverá ser
encaminhado para a Coordenação do Programa Carreta da Prevenção”;
✓ Ação proposta será composta por Três Fases, das quais, apenas a primeira fase é de
responsabilidade do Instituto CEM contratado:
FASE I – Realização da mamografia de rastreio:
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✓ O Instituto CEM deverá deslocar a Unidade de Mamografia Móvel, bem como toda a
equipe técnica responsável pela realização dos exames e equipe de apoio, até o
Município, previamente agendado pela Coordenação do Programa Carreta da
Prevenção”, ou setor ou pessoa competente na ausência deste, para a realização da
Mamografia de Rastreio/Diagnóstico.
✓ O tempo de permanência da Unidade Móvel em cada Município será proporcional à
capacidade do equipamento de realizar mamografia/dia e o número de
mulheres/homens previamente agendadas, que será definido pela Coordenação do
Programa juntamente com os gestores da Atenção Básica dos Municípios.
✓ O Instituto CEM deverá disponibilizar equipe técnica compatível com a demanda de
realização dos exames, esta deverá ser composta por Tecnólogos/técnicos de
Radiologia, Motorista e técnico de enfermagem e enfermeiro por montar e destravar
os equipamentos, a Coordenação do Programa Carreta da Prevenção” estará presente
durante as ações, para realizar controle, articulação, avaliação e monitoramento das
atividades, ficando os demais apoios sob responsabilidade do Município que fizer a
adesão à ação. Nessa fase o médico radiologista fica na central de laudos, para
disponibilizar os resultados dos exames em tempo hábil.
✓ O Instituto CEM deverá realizar a impressão dos exames, digitação dos exames no
SISMAMA/SISCAN, laudo e entrega do exame a Secretaria Municipal de Saúde de cada
cidade seguindo o prazo de 10 dias, a partir da data da realização do exame.
FASE II – Encaminhamento para casos alterados:
✓ Após a realização dos exames, as mulheres/homens que apresentem BI-RADS entre 3 a
6, serão encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para Serviço previamente
pactuado, para realização de Exames Diagnósticos, através da regulação do próprio
município (Consulta com o Especialista; USG de Mama; Punção/Biópsia;
Anatomopatológico).
✓ Os exames poderão ser no realizados na unidade Policlínica regional – Unidade de Posse;
✓ O deslocamento das mulheres/homens para os serviços de referência na FASE II será de
inteira responsabilidade dos seus respectivos gestores.
FASE III – Encaminhamento para Tratamento no UNACON
✓ O deslocamento das mulheres/homens positivos para o UNACON é de responsabilidade
de seus respectivos Gestores Municipais, e constará nos Protocolos de Adesão e
Responsabilidades Gestoras.
✓ O UNACON que ficará como referência para o tratamento das mulheres identificadas
com confirmação diagnóstica de câncer de mama é a Policlínica Araújo Jorge em
Goiânia;
✓ O acompanhamento do tratamento da mulher/homem no UNACON será de
responsabilidade das respectivas Secretarias Municipais de Saúde.
6.5.1.7

Dos Resultados Dos Exames

✓ O Instituto CEM deverá disponibilizar os resultados de exames de Mamografia e
Papanicolau, no prazo de 7(sete) a 10(dez) dias (prazo máximo) após o término do
recebimento das imagens/lâminas e informações necessárias;
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✓ Os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados disponibilizados pela
adjudicatária via e-mail: em até 24(vinte e quatro) horas (prazo máximo) após o término
do recebimento das imagens e informações necessárias;
✓ Novos prazos serão estabelecidos quando a adjudicatária necessitar de novas imagens
que possam ser determinantes para a correta elaboração do laudo ou exames antigos
e/ou outras informações do paciente que possam ser determinantes para a correta
elaboração do laudo;
✓ Nos casos acima O Instituto CEM se comprometerá a avisar à coordenação do Programa
Carreta da Prevenção”, no menor prazo possível da necessidade de novo exame, novas
imagens e informações complementares sobre o paciente;
✓

Os serviços deverão ser prestados por médico especialista em Radiologia ou
devidamente certificado pelo CBR (para laudos de Mamografia).

✓ O Instituto CEM deverá entregar o resultado dos exames envelopado e nomeado
individualmente as Secretarias Municipais de Saúde;
✓ Os exames devem ser entregues pela SMS na UBS a que pertence à paciente, com vistas
à entrada no processo de regulação para agendamento da consulta médica local ou
referência para consulta médica especializada, biópsia ou tratamento de câncer, ou seja,
para as condutas adequadas segundo categoria BIRADS:

CATEGORIA
BI-RADS
1
2
3

4
5
6

DESCRIÇÃO DAS LESÕES
NEGATIVO

Repetir o exame de acordo com a faixa
etária.
ACHADO BENIGNO
Repetir o exame de acordo com a faixa
etária.
ACHADO
PROVAVELMENTE Controle radiológico por 3 anos. Em
BENIGNO
alguns casos, pode ser indicado
histopatológico
ACHADO SUSPEITO
ACHADO ALTAMENTE SUSPEITO
ACHADO JÁ COM DIAGNÓSTICO
DE CÂNCER

6.5.1.8

CONDUTA

Histopatológico
Histopatológico
Terapêutica específica.

Controle De Qualidade Em Mamografia/Exame De Papanicolau

✓ O Instituto CEM deverá fazer o controle da qualidade em mamografia, isso significa:
I – Estar em conformidade com relação ao conjunto de testes para assegurar a
qualidade da imagem em mamografia, com base nos requisitos técnicos da mamografia
estabelecidos na Portaria nº 453/SVS/MS, de 1º de junho de 1998, que expõe diretrizes
básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico e informar
no relatório Programa de Garantia de Qualidade do serviço diagnóstico e encaminhar
semestralmente à Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVISA);
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II – Estar em conformidade com relação aos requisitos técnicos de qualidade dos
exames e dos laudos de mamografia adotados pelo Programa Nacional de Qualidade em
Mamografia (PNQM).
✓ O monitoramento dos resultados referentes à qualidade do exame mamo gráfico adotará
os indicadores definidos no Anexo da Portaria 2.898 de novembro de 2013.
✓ O Instituto CEM deverá fazer o controle da qualidade em exames de Papanicolau,
obedecendo os mesmos princípios da mamografia.
6.5.1.9

Monitoramento E Avaliação

✓ O desenvolvimento das ações pela Carreta da Prevenção”, será acompanhado e
avaliado pela coordenação do Programa, através da análise dos relatórios sobre os
atendimentos realizados mensalmente fornecido, com base nos indicadores da atenção
básica.
✓ Cabe ao Instituto CEM: 1. Monitorar todos os diagnósticos conforme categoria BI-RADS
realizados nos mamógrafos/histológicos móveis; 2. Tempo de liberação do resultado da
mamografia.
✓ Cabe a Secretaria de Estado: 1. Acompanhar o tratamento e seguimento das mulheres
com câncer atendidas pelo mamógrafo móvel; 2. Avaliar o tempo entre diagnóstico e
início do tratamento.
✓ Em relação aos sistemas de informação sobre câncer, os procedimentos executados no
Programa de Mamografia/Papanicolau Móvel deverão ser informados ao Ministério da
Saúde por meio do SISMAMA/SISCAN.
11 – RECURSOS HUMANOS
✓ A alocação de quadro de Recursos Humanos Especializados, sendo de no mínimo duas
tecnólogas de radiologia (sexo feminino) por carreta, com carga horária de 24 horas
semanais, inscritas no conselho de classe da região e com curso de atualização em
mamografia de no máximo dois anos; Comprovação de registro de regularidade dos
profissionais de radiologia, junto ao conselho de classe da região, bem como certificado
de curso de atualização de mamografia; Comprovação de contrato com empresa para
monitoramento radiológico mensal, dosímetros, de uso pessoal e exclusivo de cada
umas das tecnólogas em radiologia do serviço, devendo seguir todas as especificações
requeridas pela empresa que irá fornecer o monitoramento;
✓ Fornecer funcionário para agendamento e recepção dos pacientes;
✓ Dispor de equipe médica suficiente, para desempenhar as atividades pertinentes ao
objeto, indicando o(s) profissional(is) de nível superior responsável(is) pelo serviço;
✓ Comprovação de registro e de regularidade do(s) profissional(is) médico(s), junto ao
Conselho Regional de Medicina, na forma de médico com especialização em radiologia;
✓ Comprovante de vínculo empregatício do(s) profissional(is), a saber: Cópia da Carteira
de Trabalho, ou Contrato de trabalho ou Contrato Social;
✓ Declaração da interessada, datada e assinada, de que todos os profissionais que atuarão
na prestação dos serviços deste contrato, não terão qualquer tipo de vínculo com a
Administração Pública do Estado;
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✓ Declaração da interessada, datada e assinada, informando a sua capacidade total/mês
para realizar o objeto deste edital, relacionando o quantitativo de procedimentos a
serem realizados por dia, para esta contratação;
✓ Declaração formal de que fará bom uso dos equipamentos disponibilizados pela
Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e que serão utilizados na realização dos exames,
citando marca, ano de fabricação e características técnicas, em consonância com todas
as exigências da Legislação em vigor e fornecendo apoio técnico e esclarecimentos em
caso de necessidade de manutenção;
✓ O Instituto CEM deverá fornecer um técnico em eletromecânica, para estar presente
em todas as viagens, em que ficará responsável por montar/desmontar os
equipamentos, escadas, rampas, travar/destravar os aparelhos, ligar/desligar os
motores e geradores;
✓ O Instituto CEM deverá fornecer motorista para transporte do cavalo mecânico e para
o deslocamento da equipe técnica de realização dos exames;
✓ A instituição selecionada no Edital de Chamamento Público deverá especificar com
detalhes, a quantidade de pessoas que serão contratadas para trabalhar no projeto,
bem como a função desempenhada, horário de trabalho e remuneração.
6.5.1.10 Equipe Mínima
A equipe técnica será composta por: 1 técnico de radiologia, 1 técnico de enfermagem, 1
enfermeiro e 1 motorista.
6.5.1.11 Obrigações Das Partes:
O Instituto CEM obriga-se a:
✓ Garantir a adequada comunicação entre os Sistemas PACS, RIS e Software de
Gestão/SUS vinculados à SESAPI com seu sistema de aquisição de informações e
imagens dos pacientes para geração posterior de laudos;
✓ Fornecer os resultados digitais e assinados eletronicamente, cujo certificado digital
garanta, junto com a Receita Federal, a autenticidade dos laudos e assinaturas, bem
como, toda segurança de criptografia lançada sobre arquivo de texto disponibilizado na
internet;
✓ Disponibilizar os resultados de exames de Mamografia no prazo de 7(três) a 10(cinco)
dias (prazo máximo) após o término do recebimento das imagens e informações
necessárias;
✓ Os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados disponibilizados pela
adjudicatária via e-mail em até 24(vinte e quatro) horas (prazo máximo) após o término
do recebimento das imagens e informações necessárias;
✓ Prestar os serviços através de médico especialista em Radiologia ou devidamente
certificado pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) para laudos de Mamografia;
✓ Digitar e imprimir (quando for o caso) os laudos de mamografia conforme protocolos do
Programa Nacional de Prevenção do Câncer / INCA / SISCAN WEB do MS (Ministério da
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Saúde) em máquina cliente para possibilitar a exportação de arquivo/BPA-I ou conforme
qualquer outro sistema do DATASUS/MS em vigor na vigência da Ata;
✓ Enviar os dados de fechamento de atendimento na data de 20(vinte) a 30(trinta) do mês
(correspondendo ao período de 21(vinte e um) do mês anterior a 20(vinte) do mês
subsequente) ou de acordo com o sistema do DATASUS/MS em vigor na vigência da Ata;
✓ Contatar imediatamente a Coordenação do Programa Carreta da Prevenção”, e/ou o
médico solicitante do paciente em casos de achados emergenciais; Informar qualquer
alteração no quadro de radiologistas que irão prestar os serviços;
✓ Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao ADJUDICANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo
ADJUDICANTE;
✓ Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter
em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;
✓ Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, profissionais, necessários
para execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como despesas com as viagens
para execução das atividades de responsabilidade da contratada, observando a
legislação vigente sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o mesmo;
✓ Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento de todas as
leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única
responsável pelas infrações que venham a ser cometidas;
✓ Assumir todo ônus decorrente de ações judiciais, proveniente de danos causados pela
má execução do contrato, que possam vir a ser imputados à CONTRATANTE por
terceiros;
✓ Manter durante a vigência do contrato, conformidade com a vigilância sanitária,
devendo manter atualizado o alvará de funcionamento, bem como todas as normas
estabelecidas pela DIVISA – SESAPI;
✓ Manter preposto responsável pela execução do contrato, aceito pela CONTRATANTE,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for preciso;
✓ Comunicar por escrito, ao Gestor/Fiscal da CONTRATANTE, responsável pela
fiscalização, acompanhamento e execução contratual, qualquer anormalidade ou
impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e
mudança dos detalhes por parte do CONTRATANTE, durante a fase de planejamento do
evento;
✓ Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em razão da má execução dos
serviços objeto da contratação, suportando os prejuízos decorrentes da ação ou
omissão da CONTRATADA;
✓ Assumir e responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista vigente, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a CONTRATANTE;
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✓ Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas
seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles;
✓

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato;

✓ Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao
patrimônio e/ou à imagem da Contratada, em razão da execução do objeto do contrato;
✓ Disponibilizar todos os relatórios gerenciais necessários para o monitoramento e
avaliação do serviço;
✓ Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de atividades compreendidas
no objeto deste contrato, solicitar em tempo hábil todas as informações e providências
necessárias.
A Secretaria De Estado Da Saúde De Goiás – Ses Obriga-Se A:
✓ Comunicar qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe,
quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
✓ Notificar, por escrito, a empresa da aplicação de qualquer sanção;
✓ Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento ou ordens de
serviço, fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela empresa para o
pagamento dos serviços prestados;
✓ Efetuar o pagamento à empresa no prazo acordado, após a entrega da nota fiscal/fatura
no setor competente;
✓ Atender solicitações da adjudicatária quando novas imagens e exames antigos e/ou
outras informações do paciente sejam necessários e/ou determinantes para a correta
elaboração do laudo;
✓ Disponibilizar o contado da gestão municipal para o radiologista da adjudicatária,
naqueles casos de dúvidas e/ou outras necessidades, do médico solicitante do exame,
em até 48(quarenta e oito horas);
6.5.1.12 Proposta Do Projeto Técnico E Estrutural Unidade Móvel De Saúde Em Carreta
APRESENTAÇÃO
O Instituto CEM, descreve de um modo geral a Unidade Móvel de Saúde em Carreta, com
os seguintes atendimentos médicos:
•
•
•

Mamografia
Consulta Ginecológica
Coleta de Papanicolau

A unidade aqui representada é um semi-reboque , sem avanço e porta palco , com
plataforma anexa e rampa desmontável e regulável .
A unidade móvel é uma ferramenta que proporciona vantagens em dois aspectos : a
mobilidade permite que , ao invés do paciente se deslocar ate a unidade , a unidade vai ate o
paciente o que proporciona acessibilidade de muitas comunidades remotas e com difícil acesso
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a saúde . Outra vantagem , esta na economia que a unidade proporciona , pois tanto os recursos
físicos ( consultório, equipamento ) quanto os recursos humanos ( medico , enfermagem )
podem ser compartilhados entre diversas regiões , o que cria uma viabilidade econômica pois
não fica imobilizado e pode ser compartilhado entre diversos bairros .
CONCEPÇÃO DO PROJETO
O projeto da Unidade Móvel de Saúde consiste na construção de um consultório
ginecológico com sanitário onde podem ser feitas consultas ginecológicas , obstétricas e coletas
de Papanicolau , sala de mamografia, sala técnica e recepção conforme desenho . Todas as
normas técnicas de estradas e rodagem ( DENATRAN) e de saúde, no que for aplicável , são
criteriosamente acatadas , inclusive com relação a natureza dos materiais de acabamento
específicos para a saúde .
Nestas salas, poderão ser feitos os seguintes procedimentos, num dimensionamento
médio conforme abaixo , dependendo das necessidades demandadas e na equipe
dimensionada :
•

Consultas ginecológicas – 50 pacientes por dia , dependendo da complexidade de patologias
ou comorbidades apresentadas

•

Mamografia – 50 pacientes diariamente , dependendo da mobilidade e de idade de paciente .

ESTRUTURA:
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Rampa de acesso com estrutura em aço e acabamento em chapa xadrez de alumínio.
Escada de acesso com estrutura de aço e acabamento em chapa xadrez de alumínio.
Iluminação
Em todos os ambientes serão instaladas Luminárias em alumínio branco com pintura
eletrostática com lâmpadas LED de embutir na medida de (30 x 30) cm de 24 W 6500K bivolt.
Também serão instaladas iluminação de emergência com baterias autônomas .
Isolamento
Teto e paredes com isolamento termo acústico com manta NEOPET WALL 7kg/m3 de 50
mm de espessura.
Paredes e teto
Todas a paredes e teto serão acabadas com chapa de madeira MDF Ultra hidro-repelente,
revestida com laminado melamínico branco 9 mm no teto, e 15 mm nas paredes. As chapas de
madeira são fixadas com parafusos autobrocantes 4,2 mm x 25 mm em estrutura auxiliar de
metalon.
Instalação Elétrica
Instalação de quadro trifásico com disjuntores específicos para cada circuito:
equipamentos médicos, iluminação, ar condicionado e tomadas. Instalação de Dispositivos de
Proteção contra Surtos (DPS). Cabos e bitolas dimensionados conforme normas da ABNT.
Instalação de tomada industrial externo Steck, para alimentação do quadro elétrico.
Os interruptores serão bipolares de tecla dupla, simples ou paralelo de acordo com as
necessidades.
Instalação hidráulica
Será executada conforme projeto específico, de acordo com as normas ABNT, com tubos
de PVC marrom para água limpa e tubos de PVC branco para esgoto.
Toda a instalação será servida com ponto de conexão com rede local.
Louças e equipamentos sanitários
Lavatórios de louça serão em de excelente qualidade e deverão ser fixadas com bucha e
parafuso metálico próprios.
As Bacias Sanitárias serão com caixa acoplada, com acessórios de fixação cromados, com
assento e tampas plásticas da mesma linha da bacia. Deverão ser colocadas de forma que a
tampa quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na posição aberta. Todos os
metais deverão ser com acabamento cromado.
Ar condicionado
Todos os ambientes serão climatizados com aparelhos de ar condicionado sistema Split
Hi Wall, com capacidade conforme a carga térmica dos ambientes, com condensadora fixada
em suportes de aço na parede externa da carreta.
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Acabamentos
Os espaços serão separados por divisórias com acabamento de chapa de madeira MDF
Ultra hidro-repelente, revestida com laminado melamínico branco.
Pisos em manta vinílica PUR de alto tráfego espessura de 2 mm, com rodapé vinílico,
junta de solda, indicado para ambientes hospitalares.
Isolamento
Blindagem da sala de mamografia com lençol de chumbo de 1ª fusão, não
recondicionado especial para blindagem radiológica, espessura 1,0 mmPb. Conjunto de portas
e batentes especiais, para impedir o vazamento da radiação. Batente de aço chapa 14,
espessura de 8 cm, com aba de 5 cm para sobreposição na blindagem da parede e 2 cm para
sobreposição na folha da porta.
6.5.1.12.3.1 DESCRIÇAO POR AMBIENTE DO PROJETO
6.5.1.12.3.1.1 RECEPÇÃO
•
•
•

Sala com Ar condicionado Split hiwall
01 Mesa em MDF branco 1,20 x 0,60 m
01 cadeira com estofamento , com base giratória e rodízios na cor a ser definida

6.5.1.12.3.1.2 SALA DE MAMOGRAFIA
Sala preparada para receber um paciente por vez, com blindagem de acordo com normas
técnicas e orientação de fabricante do equipamento a ser fornecido pelo cliente.
•
•
•

01 luminária na porta de aviso de aparelho em funcionamento , conforme normas técnicas.
01 (um) pia de lavagem de mãos , com proteção de sifão em mdf branco e torneira de
pressão cromada ;
01 aparelho de ar condicionado Split hiwall

6.5.1.12.3.1.3 SALA TECNICA :
•
•
•

Área para instalação de rack de TI , dry e processadora a depender do equipamento a ser
fornecido pelo cliente .
Toda infraestrutura de elétrica e TI serão executadas de acordo com orientações do
fabricante dos equipamentos ( TI e medico) que serão fornecidos pelo cliente
01 aparelho de ar condicionado Split hiwall

6.5.1.12.3.1.4 CONSULTORIO GINECOLOGICO COM BANHEIRO
•
•
•
•
•
•

Sala preparada para receber maca ginecológica a ser fornecida pelo cliente ,
01 aparelho de ar condicionado Split hiwall ;
01 mesa em MDF branco 1,20 X0,60 m ;
01 pia para lavagem de mãos com proteção de sifão e torneira de pressão cromada ;
01 Cadeira estofada , com base giratória e rodízios, cor a ser definida ,
02 Cadeiras estofadas , com base fixa e sem rodízios , cor a ser definida ,
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6.5.1.12.3.1.5 WC Ginecologia
•
•

Instalação de bacia sanitária caixa acoplada .
Instalação de pia de lavagem de mãos , com proteção de sifão e torneira de pressão
cromada

6.5.1.12.3.1.6 ESPERA PLATAFORMA RETRATIL :
•
•

6.6

12 Cadeiras estofadas , fixas , empilháveis , sem rodízios , cor a ser definida
Toldo retrátil em lona e estrutura tubular branca ;

Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de
prevenção e controle da qualidade dos diagnósticos.

6.6.1 Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de
prevenção e controle da qualidade dos diagnósticos.
6.6.1.1

Apresentação

O câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, excluindo
o câncer de pele não melanoma. As estratégias de detecção precoce de câncer visam ao
diagnóstico de casos de câncer em fase inicial de sua história natural, podendo ter como
resultado melhor prognóstico e menor morbidade associada ao tratamento. No caso do câncer
de mama, a detecção precoce consiste em ações de diagnóstico precoce e rastreamento.
Desta forma, as diretrizes propostas pela gestão do Instituto CEM a condução da Unidade
Móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos Carreta da Prevenção” vêm
somar ao conjunto de ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, em consonância com a
PORTARIA Nº 59, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015, afim de ampliarem e qualificar a detecção
precoce do câncer de mama, objetivando diminuir a mortalidade dessa doença.
6.6.1.2

Justificativa

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA,2015),
o câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, excluindo o câncer
de pele não melanoma. A Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil (INCA, 2014), válida para
os anos de 2014 e 2015, prevê 57.120 casos novos de câncer da mama, com risco estimado de
52 casos a cada 100 mil mulheres, a cada ano.
Segundo dados do Globocan 2012, da International Agency for Research on Cancer (Iarc),
o risco cumulativo (risco acumulado durante a vida) de uma pessoa ter e morrer de um câncer
de mama no Brasil é, respectivamente, 6,3% (ter) e 1,6% (morrer).
Estratégias de controle do câncer de mama vêm sendo implementadas no Brasil desde
meados do século passado, por meio de ações isoladas e, em décadas recentes, por ações
inseridas no contexto de programas de controle do câncer.
As estratégias de detecção precoce de câncer visam ao diagnóstico de casos de câncer em
fase inicial de sua história natural, podendo ter como resultado melhor prognóstico e menor
morbidade associada ao tratamento. No caso do câncer de mama, a detecção precoce consiste
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1170

Proposta Policlínica Regional - Posse

em ações de diagnóstico precoce e rastreamento. Conceitualmente, diagnóstico precoce é a
identificação, o mais precocemente possível, do câncer de mama em indivíduos sintomáticos,
enquanto rastreamento é identificação do câncer de mama em indivíduos assintomáticos. Em
países de média e baixa renda, os cânceres de mama são diagnosticados predominantemente
em estágios avançados, reduzindo o prognóstico, aumentando a morbidade relacionada ao
tratamento e comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto, as ações de
diagnóstico precoce, quando implementadas com sucesso, produzem mudanças importantes do
estágio do câncer no momento do diagnóstico (stage shifting) em curto e médio prazo (de 5 a
10 anos). Em países de alta renda, o panorama é diferente, uma vez que os cânceres de mama
são diagnosticados predominantemente em estágios localizados. Nesses países, ganhos
adicionais no prognóstico são obtidos por meio de ações de rastreamento, especificamente de
rastreamento populacional organizado.
As estratégias de diagnóstico precoce devem ser formadas pelo tripé: população alerta
para sinais e sintomas suspeitos de câncer; profissionais de saúde também alertas para sinais e
sintomas suspeitos de câncer e capacitados para avaliação dos casos suspeitos; e serviços de
saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna, com qualidade, garantia
da integralidade e continuidade da assistência em toda a linha de cuidado, ou seja, objetivo geral
das ações de diagnóstico precoce é diminuir as barreiras de acesso e qualificar a demanda e a
oferta de serviços, de forma a possibilitar a confirmação diagnóstica do câncer de mama o mais
precocemente possível, bem como garantir a integralidade e a continuidade do cuidado na rede
de serviços.
Este PROGRAMA DE RASTREAMENTO DE CÂNCER DE MAMA NA UNIDADE MÓVEL DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS DIAGNÓSTICOS através do uso da Unidade
Móvel Carreta da Prevenção” é parte de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Ministério
da Saúde/SES-GO e a Gestão feita pelo Instituto CEM com a finalidade de ampliar e qualificar a
detecção precoce do câncer de mama, objetivando diminuir a mortalidade dessa doença na
população goiana e, principalmente, completada o cuidado integral à saúde da mulher e aos
homens com queixas mamárias no todo Estado de Goiás.
6.6.1.3

Protocolo De Prevenção De Câncer De Mama Carreta Da Prevenção”

SITUAÇÃO
1. Diagnóstico precoce de
câncer por estratégia
de conscientização

PROTOCOLO
A) A metodologia: se dará pela Educação Permanente
da população acerca da inspeção e palpação das
mamas, auto exame”, desde a adolescência até a fase
adulta e a senescência, realizada pela equipe de saúde
que compõem a Carreta da Prevenção”.
B) Capacitação de médicos de a APS: afim de dominarem a técnica do
Exame Clínico das Mamas/ECM e conhecer os principais sinais e
sintomas sugestivos de câncer de mama, especialmente aqueles
associados às fases iniciais da doença tomando os devidos cuidados
para não encaminhamento de casos de baixo risco de câncer para
serviços especializados em diagnóstico mamário podendo assim,
resultar atraso de pacientes sintomáticos com maior probabilidade
de ser diagnosticado com câncer de mama, o que pode ter impacto
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no seu prognóstico. Ademais, esse encaminhamento excessivo (ou
encaminhamento falso-positivo) pode resultar em danos
iatrogênicos relativos ao excesso de investigação diagnóstica
desnecessária.

2. Identificação de sinais
suspeitos na APS

a) Identificação de sinais e sintomas suspeitos na avaliação
clínica da atenção primária: pacientes com qualquer nódulo
mamário e idade maior do que 50 anos, descarga mamária
sanguinolenta, nódulo mamário maior do que 3 cm, e outros
sinais sugestivos de malignidade, tais como nódulo mamário de
margens irregulares e fixos.
b) Os sinais e sintomas considerados como critérios para
encaminhamento urgência: Qualquer nódulo mamário em
mulheres com mais de 50 anos. • Nódulo mamário em
mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um
ciclo menstrual. • Nódulo mamário de consistência endurecida
e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres
adultas de qualquer idade. • Descarga papilar sanguinolenta
unilateral. • Lesão eczematosa da pele que não responde a
tratamento tópicos. 125 • Homens com mais de 50 anos com
tumoração palpável unilateral. • Presença de linfadenopatia
axilar. • Aumento progressivo do tamanho da mama com a
presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca
de laranja. • Retração na pele da mama. • Mudança no formato
do mamilo..

3. Confirmação
diagnóstica em um
único serviço Carreta
da Prevenção”

A) Condições clínicas que indiquem a necessidade de
encaminhamento para avaliação médica imediata: percepção
de possíveis mudanças e ou alterações, como um nódulo
persistente na mama ou um nódulo na axila de aparecimento
recente e abaulamento ou retração da pele das mamas,
eritema ou edema persistente, mudanças no formato e
presença de secreção espontânea pelos mamilos (descarga
papilar).
B) Recomendação sobre a identificação de sinais e sintomas
suspeitos e conclusão diagnóstica: Uma das estratégias
utilizadas para diminuir o tempo até o diagnóstico de lesões
com sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama é que toda
a investigação diagnóstica seja feita em um único centro de
referência e em apenas um dia, incluindo exames de imagem,
citologia e biópsia o qual será realizado na própria unidade
móvel Carreta da Prevenção”.
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Referencias

6.6.1.4

Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil
/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de
Janeiro: INCA, 2015.

Protocolo De Rastreamento De Câncer De Mama Carreta Da Prevenção

SITUAÇÃO
1. Rastreamento com
auto exame das
mama/AEM

PROTOCOLO
a) Quanto ao objetivo: é o procedimento em que a mulher
observa e palpa as próprias mamas e as estruturas anatômicas
acessórias, visando a detectar mudanças ou anormalidades que
possam indicar a presença de um câncer.
b) Quanto á periodicidade do AEM: seja uma vez por mês e uma
semana após o término da menstruação, caso a mulher esteja
no período reprodutivo.
c) Quanto a metodologia: são palpar as mamas, nas posições
deitada e em pé, e observar a aparência e o contorno das
mamas na frente do espelho.
d) Das limitações do AEM: Uma das limitações do autoexame
como método de rastreamento é a sua acuidade. A acuidade de
um exame é determinada pela probabilidade de o exame
identificar o câncer em mulheres realmente com a doença
(sensibilidade) e a probabilidade de um exame ser negativo na
ausência de câncer (especificidade).
e) Diferença entre a técnica do AEM como diagnostico e ou
prevenção: A prática ocasional da observação e auto palpação
das mamas, no contexto do conhecimento do próprio corpo,
não deve ser confundida com a aplicação do método de
rastreamento padronizado, sistemático e com periodicidade
fixa, como ocorre no AEM. A primeira é uma estratégia de
diagnóstico precoce, cujo objetivo é tornar as mulheres mais
conscientes do aspecto normal de suas mamas, das variações
normais e dos sinais de alerta. Dessa forma, o autoexame
contribui para ampliar sua capacidade de identificar, de forma
mais precoce possível, o aparecimento de sinais e sintomas
suspeitos de câncer de mama, sem a necessidade de serem
ensinadas a realizar um método específico de auto palpação.

2. Rastreamento com
exame clínico das
mama/ECM

a) Quanto ao objetivo: O ECM é usado como método tanto
diagnóstico quanto de rastreamento. Como método
diagnóstico, realizado por médico para diagnóstico diferencial
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de lesões palpáveis da mama, é um complemento essencial na
investigação diagnóstica de doenças mamárias e o primeiro
método de avaliação diagnóstica na atenção primária. Como
rastreamento, é entendido como um exame de rotina feito por
profissional de saúde treinado – geralmente enfermeiro ou
médico – realizado em mulheres saudáveis, sem sinais e
sintomas suspeitos de câncer de mama.
b) A realização regular do ECM como método de rastreamento:
poderá ser uma alternativa ou um complemento ao
rastreamento com mamografia especialmente, para mulheres
com menos de 50 anos, em virtude da baixa sensibilidade da
mamografia em mulheres com mamas densas.
c) Principais utilizações do ECM: Em cenários em que o câncer de
mama se apresenta predominantemente de forma avançada, o
ECM é visto como uma boa opção para o rastreamento quando
comparado à mamografia, em função do seu possível efeito de
detectar precocemente lesões palpáveis e, consequentemente,
reduzir o estádio da doença no momento do diagnóstico.
d) Os riscos associados ao rastreamento com ECM incluem:
danos associados a resultados falso-positivos, falso-negativos,
sobre diagnóstico e sobre tratamento. Os resultados falsopositivos resultam em exames de investigação diagnóstica
adicionais e possíveis danos desse processo de investigação
diagnóstica, além da ansiedade relacionada ao próprio
resultado falso-positivo. Por outro lado, resultados
falsonegativos podem levar a uma falsa segurança e ao retardo
no diagnóstico do câncer de mama.

3. Rastreamento com
Mamografia

a) Quanto ao objetivo: útil na identificação de tumores
assintomáticos e impalpáveis;
b) Indicação para uso da mamografia com fins diagnósticos:
indicado o rastreamento mamográfico, especialmente na faixa
etária de 50 a 69 anos e, uma das justificativas comumente
usadas para a defesa do rastreamento mamográfico é a
possibilidade de evitar mastectomias.
c) Eficácia do rastreamento e faixa etária: o rastreamento a fim
de evitar uma morte por câncer de mama nas faixas etárias de
39 a 49 anos, de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos. Os resultados
dos ensaios clínicos existentes sugerem que a maior eficácia do
rastreamento mamográfico é obtida na faixa etária de 60 a 69
anos.
d) Consequências baseada em evidências provocadas pela
associação ao rastreamento mamográfico: resultados de
eficácia e do balanço entre os possíveis benefícios (redução da
mortalidade) e danos (sobre diagnóstico, sobre tratamento,
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exames falso-positivos e falso-negativos e exposição à radiação
ionizante;
e) Riscos à saúde associados ao rastreamento com mamografia:
resultados falso-positivos; indução de câncer de mama pela
radiação; morte por cânceres radio induzidos; magnitude do
sobre diagnóstico e do sobre tratamento e de danos a eles
associados.
f)

Periodicidade do rastreamento: Nos ensaios clínicos, a
periodicidade do rastreamento mamográfico variou de 12 até
33 meses.

g) Danos relativos à periodicidade: Todos os danos associados ao
rastreamento seriam maiores com a periodicidade anual
quando comparada à bienal, incluindo aumento da exposição à
radiação ionizante, maior número de resultados falso-positivos
– com procedimentos desnecessários associados – sobre
diagnóstico e sobre tratamento.
4. Rastreamento com
Ressonância Nuclear
Magnética

a) Dos objetivos: A RNM das mamas é considerada o método de
imagem com maior sensibilidade para detecção de lesões
mamárias. Ao contrário da mamografia, a RNM não usa radiação
ionizante e sua acuidade não é prejudicada pela densidade
mamária.
b) Recomendação sobre o rastreamento com ressonância nuclear
magnética: O Ministério da Saúde recomenda contra o
rastreamento do câncer de mama com RNM em mulheres com risco
padrão de desenvolvimento desse câncer, seja isoladamente, seja
como complemento à mamografia.
c) Evidências sobre possíveis danos associados ao rastreamento com
RNM: A RNM das mamas necessita da injeção de material de
contraste, o que implica riscos associados. Outro aspecto a ser
considerado é a especificidade do método, pois, embora tenha um
bom valor preditivo negativo (VPN), a especificidade não é
satisfatória, gerando aumento de resultados falso-positivos.

5. Rastreamento com
Ultrassonografia
Mamaria

a) Dos objetivos: A ultrassonografia é, ao lado da mamografia, o mais
importante método de imagem na investigação diagnóstica de
alterações mamárias suspeitas, e os dois métodos são vistos como
complementares na abordagem de diferentes situações clínicas; A
aplicação da ultrassonografia mamária na diferenciação entre cistos
e tumores sólidos da mama e na avaliação de nódulos palpáveis em
mulheres jovens são exemplos de indicações reconhecidas e bem
estabelecidas na prática clínica
b) Vantagens sobre a mamografia na investigação diagnóstica do
câncer de mama: a ausência do uso de radiação ionizante e o fato
de sua acuidade diagnóstica não depender da densidade mamária.
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c) Aplicabilidade no rastreamento de câncer de mama: seu papel
como método de rastreamento não apresenta a mesma aceitação
na comunidade científica e nas diretrizes de rastreamento de
programas de detecção precoce do câncer de mama em todo o
mundo. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento
do câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja
isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.

6. Rastreamento com
Termografia

a) Dos objetivos: A termografia clínica da mama é um exame de
imagem que registra a variação da temperatura cutânea. Por se
tratar de um procedimento não invasivo, não expõe a pessoa à
radiação, nem requer a compressão do tecido da mama. A técnica
consiste basicamente em capturar e registrar, por meio de câmeras
de infravermelho, diferenças de temperatura emitidas pela
superfície da pele.
b) Rastreamento com termografia: Não foram identificados estudos
sobre a eficácia do rastreamento com termografia mamária na
redução da mortalidade geral ou por câncer de mama. O Ministério
da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama
com termografia, seja isoladamente, seja em conjunto com a
mamografia.
c)

7. Rastreamento com
Tomossíntese Mamária

a) Dos objetivos: A tomossíntese mamária, também denominada
mamografia tridimensional ou mamografia tomográfica,
representa um avanço nas técnicas de imagem mamária a partir da
introdução da tecnologia digital no campo da mamografia e do
desenvolvimento de sofisticadas técnicas de computação que
permitem uma avaliação tridimensional da mama. A sobreposição
do tecido fibroglandular denso da mama pode reduzir a visibilidade
de anormalidades malignas ou, até mesmo, simular um achado
anormal. Inclusive, já é conhecido que a mamografia é menos
sensível em mulheres com mamas densas, sobretudo aquelas que
estão em maior risco de desenvolver câncer de mama.
b) Diferenciação da tomossintese com mamografia em seu resultado
de diagnostico: O resultado obtido por essas imagens, ao minimizar
a sobreposição do tecido mamário sobrejacente, tem o potencial de
aumentar a detecção precoce de lesões ocultas por sobreposição
de estruturas e pequenos tumores, em especial aqueles não
calcificados, que se apresentam como assimetrias, distorções
arquiteturais e nódulos espiculado.
c) Quanto a duração do exame: Trata-se de um procedimento de
curta duração, fazendo com que o tempo de exposição do paciente
à radiação não seja muito longo.
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d) Recomendação sobre o rastreamento com tomossíntese
mamária: O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento
do câncer de mama com tomossíntese das mamas, seja
isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.
Referencias

Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil
/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de
Janeiro: INCA, 2015.
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6.7

Ciência e Tecnologia:

6.7.1 Apresentação de convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para
desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos
O Instituto CEM, acredita que a formação dos profissionais de saúde a partir da articulação
entre ensino e serviço, visa a cooperação mútua, propicia ao aluno formação profissional teóricoprática, além de possibilitar, através do estágio, treinamento e residências, caminhos para a
obtenção de subsídios necessários à permanente atualização de seus currículos e para Instituição,
canais de informações indispensáveis à sua constante aproximação das fontes de conhecimentos
técnicos e científicos
O Instituto CEM, acredita os convênios de cooperação técnica tenham papel significativo
sobre procedimentos de instruções processuais relativos a convênios, protocolos e execução de
programas de trabalho, projetos/atividade ou evento de interesse recíproco, observando o
cumprimento das normas internas da Instituição e das legislações superiores que regem a
matéria, fornecendo subsídios técnicos e administrativos, visando promover condições para o
andamento das ações em conjunto com os instrumentos jurídicos e administrativos para
estabelecer convênios, cooperações técnicas na área de ensino para desenvolvimento de
estágios treinamentos e residências.
A integração sistêmica entre educação, trabalho e atuaçâo social , é também uma de suas
metas.
Na Unidade Assistencial será implantada a área de Ensino e. Pesquisa, que conjuntamente
com a Assistência Médico Social que compõe o núcleo central que fornece sustentação à sua
missão institucional.
A Unidade de Saúde terá Programa de Residência Médica e Multiprofissional que será
monitorado e conduzido por profissionais de alto nível técnico e experiência ampla e específica,
nas especialidades e respectivas vagas que vierem a ser definidas pela SME para residência
médica e multiprofissional observando se os preceitos e normas da — Comissão Nacional de
Residência Médica CNRM e Comissão de Residência Multiprofissional COREMO.
O objetivo é proporcionar uma vivência pedagógica e prática na diversidade de clínicas
que vierem a ser oferecidas no programa de residência, como poucas instituições poderão
oferecer, tendo em vista as características de amplitude e complexidade assistencial da Unidade
de Saúde, promovendo um ambiente de estudo estimulante e produtivo.
Para tanto, através do plano estratégico do Instituto CEM, será possível agregar valor a
ações vinculadas a cooperação técnica de ensino para desenvolvimento de estágios treinamentos
e residências, conforme descrição do processo de planejamento.
O Instituo CEM, já tem parcerias com Instituições de ensino superior, e pretende ampliar
estas parcerias para, para o aperfeiçoamento na formação dos profissionais da saúde, servindo
como um espaço de ensino, prática e aprendizagem.
Plano Estratégico
O Plano Estratégico do Instituto CEM, define os rumos da instituição em busca de seu
desenvolvimento e suas metas, explicitando a missão e seus objetivos estratégicos e se colocando
como proposta de referência para o futuro na gestão da Policlínica . Em seu processo de
elaboração foi pautado por ampla discussão com todos os segmentos da comunidade
universitária e cientifica para coletar propostas e sugestões e subsidiar a apreciação no Conselho.
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Além disso, teremos como princípios ser participativo, combinando opiniões de professores,
técnico-administrativos, formadores de opinião e sociedade, dentro do processo de
planejamento estratégico adotado foi dividido em cinco fases, conforme apresentado a seguir.
Fase 1: Preparação
Iniciada com as discussões dos processos que serão adotados que culminam com a
constituição das ações da Policlínica ao Planejamento Estratégico, onde se terá um grupo
responsável pela construção do Plano, constituído através de Portaria contendo:
Formação Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Pesquisa, Inovação e Extensão
Desenvolvimento Técnico
Internacionalização
Gestão de Pessoas
Informação, Comunicação
Infraestrutura e Segurança
Ciência
Fase 2: Análise e Avaliação Institucional (Diagnóstico)

Serão realizadas discussões de grandes temas nos Grupos Técnicos para elaborar um texto
de referência da Visão de Futuro para que se pretende obter na Policlínica .
Fase 3: Definição da visão, missão e valores, construção do Mapa Estratégico e definição
dos objetivos e ações estratégicas
Será traçado também a missão, a visão e os valores, culminando com a construção do
Mapa Estratégico e a definição dos objetivos e ações estratégicas para o Da Policlínica
Mapa Estratégico
O Mapa Estratégico do Instituto CEM, apresentará a missão e visão da Policlínica
contemplando os objetivos estratégicos que são derivados das demandas de seus stakeholders,
traduzindo assim de forma visual todos esses objetivos nas ações que congregam a convênios,
cooperações técnicas na área de ensino para desenvolvimento de estágios treinamentos e
residências.
Nesta perspectiva, pretende-se estabelecer os alicerces, processos e resultados, com cada
ente, englobando um conjunto de objetivos estratégicos, e estes sendo desdobrados em ações
estratégicas.
Convenio de Cooperação Técnica com Fundação Tiradentes
Apresentação
O Programa Educacional da Fundação Tiradentes visa meios de proporcionar acesso à
educação em nível superior, bem como incentivar a consecução de programas de cunho
educacional para seus beneficiários. Neste sentido, inclui a implementação e a administração da
Faculdade Policia Militar (FPM), na qual os policiais militares goianos, seus dependentes e
algumas categorias ligadas à corporação, serão beneficiados com tratamento diferenciado.
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O programa também prevê apoio a programas educacionais de aperfeiçoamento e ou
extensão.
As ações do programa são apreciadas pelo Conselho de Curadores da Fundação
Tiradentes e autorizadas pela Curadoria de Fundações e Associações do Ministério Público de
Goiás.
Cursos:
Atualmente tem os cursos De Biomedicina, Enfermagem e Educação Física.
Objetivo:
O desenvolvimento de ações conjuntas de cooperação recíproca entre as Instituições
visando especificar as condições mútuas de operacionalização e implementação de atividades
de estágio, de interesse pedagógico e curricular que venham a complementar o processo ensinoaprendizagem, sem qualquer ônus à Instituição de Ensino e ao estudante, abrangendo todos os
cursos, unidades e alunos da Faculdade Policia Militar (FPM), nos termos da legislação vigente.
O ESTÁGIO
O estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho,
através de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural e pela participação em
situações reais de trabalho, com o objetivo de complementar o ensino e a aprendizagem, com
o acompanhamento de professor orientador e profissional habilitado, proporcionadas aos
estudantes que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação.
•

•

O horário do estágio não poderá prejudicar a freqüência do estudante em qualquer
atividade didático-pedagógica estipulada pela instituição de ensino. A alegação de
incompatibilidade de horários não será motivo para o aluno pleitear sua transferência
do período, salvo se houver vaga, de acordo com os critérios estabelecidos pela
instituição de ensino.
O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes,
organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.
DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

I. Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do
instituto do estágio:
II. Identificar oportunidades de estágio previsto e compatível com o curso e ajustar suas
condições de realização, encaminhando os estudantes aptos e interessados à locais
adequados, que preservem a saúde e a segurança no trabalho e proporcionem o
complemento de seu ensino;
III. Cadastrar, fora dos horários de aulas, os estudantes candidatos a estágio e colaborar com
a instituição de ensino quanto a celebração de convênios com concedentes de estágio;
IV. Divulgar na instituição de ensino, mediante prévia autorização, vagas de estágio captadas;
V. Viabilizar o acesso à concedente para que a instituição de ensino possa avaliar suas
instalações;
VI. Fazer o acompanhamento administrativo, elaborando o termo de compromisso de estágio
e encaminhando a negociação do seguro contra acidentes pessoais;
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VII. Colaborar com a instituição de ensino junto ao estudante e a concedente quanto a
elaboração do relatório das atividades;
VIII. Notificar a instituição de ensino e as concedentes sobre qualquer irregularidade;
IX. Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro
local em caso de descumprimento de suas normas;
X. Isentar a Instituição de ensino de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária,
assumindo todos os riscos de sua atividade econômica;
XI. Colaborar com a elaboração do plano de atividades, que deverá ser incorporado ao termo
de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o
desempenho do estudante.
DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Obrigações da instituição de ensino:
I. Analisar e, se estiver em ordem, celebrar termo de compromisso com estudante ou seu
representante legal e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do
estudante e ao horário e calendário escolar;
II. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural
e profissional de seu aluno;
III. Indicar professor orientador para acompanhar e avaliar as atividades do estagiário;
IV. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios;
V. Comunicar as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
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6.7.1.1.1.1 Contrato Parceria e Cooperação Técnica – Fundação Tiradentes
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Programa de Residências
A implantação de programas de Residência Médica e Multidisciplinar possibilita a
capacitação sistemática, a educação continuada e a qualificação dos serviços ofertados. A
residência é considerada o padrão ouro” da especialização na área da saúde. Os programas de
residência solidificam a formação de recursos humanos.
Na área da saúde, a atualização e o estudo constante faz parte da vida dos profissionais e
levam a qualificação da assistência e o bem-estar da população. Dessa forma, na unidade, para
desenvolver os programas de residência faz-se necessário a manutenção dos equipamentos, a
qualificação permanente da atuação das equipes, além de estimular o trabalho interdisciplinar
com equipes multiprofissionais, humanizadas e éticas. Portanto, a Unidade de Saúde para abrigar
a residência requer o cenário apropriado de atenção à saúde. Assim, fomentar as atividades de
ensino e pesquisa dentro de uma unidade tem por objetivos:
•
•

Formar especialistas para atuarem nas Redes de Atenção à Saúde do SUS no Município
de Posse.
Fortalecer as atividades de ensino e pesquisa, como uma estratégia de melhoria da
qualidade de serviço ofertados aos usuários do SUS.

Os Programas de Residência são mantidos por dotação orçamentária do Ministério da
Saúde. Entretanto, requer do gestor uma preocupação com a qualificação da unidade para oferta
de cenários de aprendizagem das especialidades. Exige relação harmônica entre atividade
assistencial, ensino e pesquisa.
O Instituto CEM em consonância com sua missão de promover o conhecimento por meio
do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa, da extensão, buscando a formação de cidadãos,
propõe a implementação e/ou manutenção dos seguintes Programas de Residência na Policlínica
abarcando convênios com outras unidades de saúde no intuito dos Programas contemplarem
todos os cenários de saúde necessários para a formação adequada do profissional conforme
planos de ensino:
6.7.1.1.2.1 Residências Médicas
OBJETIVOS
Construir competências compartilhadas com a finalidade de atuar em equipe de forma
interdisciplinar em diferentes níveis de atenção e gestão do Sistema Único de Saúde, buscando o
exercício profissional com excelência nas áreas de cuidado integral à saúde, além de fornecer
subsídios para o desenvolvimento de pesquisas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Capacitar o profissional para atuação medica;

•

Formar profissionais médicos de saúde com capacidade analítica, crítica e de
transformação de sua prática, pautados nos valores e diretrizes propostos pelo SUS.

•

Planejar as intervenções a indivíduos, família e coletividade considerando o perfil
epidemiológico da população, os princípios do Sistema Único de Saúde e o conhecimento
próprio de cada núcleo de saber e prática.

Buscar a articulação de dados investigados, estimulando a permanente formulação de
diagnósticos e a utilização de indicadores de risco e vulnerabilidade, considerando
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1186

Proposta Policlínica Regional - Posse

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
•
•
•
•
•
•

ambulatório geral e em unidade básica de saúde: mínimo de 20% da carga horária anual;
ambulatório de Clínica Geral e Unidade Básica de Saúde: mínimo de 30% da carga
horária anual;
ambulatório de clínicas especializadas: mínimo de 10% da carga horária anual;
estágios obrigatórios: Cardiologia, Gastroenterologia, Nefrologia e Pneumologia;
estágios opcionais: Dermatologia, Radiologia e Diagnóstico por imagem, Endocrinologia,
Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Neurologia, Reumatologia ou
outros a critério da Instituição;
cursos obrigatórios: Epidemiologia Clínica, Biologia Molecular Aplicada, Organização de
Serviços de Saúde.
METODOLOGIA

Programa de Residência Médica será na modalidade de treinamento em serviço,
essencialmente prática e com aporte teórico exigidos na Resolução nº 02/2006 da CNRM.
AVALIAÇÃO:
Avaliação Formativa: Na avaliação Formativa o residente será avaliado trimestralmente
em relação à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas à execução das
atividades desenvolvidas, das atitudes e comportamentos éticos e humanísticos, do
relacionamento do residente com o paciente, com sua família e com a comunidade, com os
outros profissionais da equipe de saúde e com os seus preceptores e supervisor.
Avaliação Somativa: O residente será avaliado ao final de cada trimestre, através de prova
escrita, e prática. A nota mínima para aprovação será 07 (sete).
6.7.1.1.2.2 Residências Multiprofissionais
A partir de uma análise da realidade locorregional e em consonância com as estratégias do
SUS de Educação Permanente e também atendendo à Política de Formação do Ministério da
Educação, busca fomentar a implantação de um modelo de atenção de caráter multiprofissional,
compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e
baseado na gestão de linhas de cuidado garantido pela qualificação da assistência por meio da
educação permanente das equipes de saúde do SUS, em acordo com os princípios da
integralidade e humanização.
OBJETIVOS
Construir competências compartilhadas com a finalidade de atuar em equipe de forma
interdisciplinar em diferentes níveis de atenção e gestão do Sistema Único de Saúde, buscando o
exercício profissional com excelência nas áreas de cuidado integral à saúde, além de fornecer
subsídios para o desenvolvimento de pesquisas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Capacitar o profissional para atuação multiprofissional e interdisciplinar;

•

Formar profissionais de saúde (enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais) com capacidade
analítica, crítica e de transformação de sua prática, pautados nos valores e diretrizes
propostos pelo SUS.
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•

Planejar as intervenções a indivíduos, família e coletividade considerando o perfil
epidemiológico da população, os princípios do Sistema Único de Saúde e o conhecimento
próprio de cada núcleo de saber e prática.

•

Buscar a articulação de dados investigados, estimulando a permanente formulação de
diagnósticos e a utilização de indicadores de risco e vulnerabilidade, considerando
referenciais clínico-epidemiológicos e padrões de segurança do cuidado;

•

Discutir e promover a construção coletiva de projetos terapêuticos, buscando a
humanização e a otimização das ações de atenção à saúde;

•

Sistematizar as informações coletadas na história e exames clínicos para a formulação de
hipóteses aos problemas de saúde, de forma ética, visando a elaboração de planos de
cuidado que considerem a autonomia, o consentimento e as condições socioculturais do
paciente.
CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Residência em Área Profissional da Saúde Modalidade, está articulado com
as Políticas de Saúde Locorregionais. Serão referências para esta articulação os membros da
Comissão de Acompanhamento à Contratualização da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e
das Secretarias Municipais de Saúde, os representantes da Universidade nos Conselhos de Saúde
Estadual e Municipal. O Plano Estadual e Municipal de Saúde reafirmam a necessidade de
capacitar profissionais, respondendo, desta forma, às políticas locorregionais.
Estágios curriculares
A unidade de saúde terá por objetivo compartilhar conhecimento, buscar e apoiar o
aprimoramento profissional de médicos, profissionais da saúde e gestores da área e estimular a
pesquisa científica, dessa forma poderá contribuir para uma assistência sempre melhor. Assim, o
setor de ensino e pesquisa dentro da unidade refletirá as principais características construídas na
unidade, tornando cenário de prática para os diferentes cursos de graduação na área da saúde.
Através de convênios com as Instituições de Ensino Superior dar oportunidade para os estágios
curriculares.

6.7.2 Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área
da assistência ambulatorial.
O ensino e pesquisa, por meio de projetos colaborativos com as Instituições de Ensino
Superior, poderá implantar projetos voltados para a transformação de práticas profissionais.
Nesse sentido, a unidade poderá atuar como um centro difusor do conhecimento relacionados
às boas práticas e à gestão na área da saúde.
Ainda, por meio da pesquisa, em atuação com diversas instituições públicas e privadas
poderá divulgar e compartilhar experiências exitosas e aumentar a convivência com instituições
que compartilham os mesmos valores, no município. Além de gerar ações e oportunidades para
convivências diversas e aumentar a capacidade de compartilhar experiências adquiridas. A
experiência por meio do ensino-aprendizagem possibilita melhorar a forma de cuidar e gerir a
unidade.
OBJETIVOS
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GERAL: Contribuir com desenvolvimento científico e tecnológico e formação profissional
em saúde, em consonância com as políticas de Educação, de Saúde e de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
ESPECÍFICOS: Implementar um modelo de gestão de pesquisas clínicas para hospitais
universitários federais que assegure sua institucionalização, efetividade e transparência no
processo de aprovação, desenvolvimento, execução orçamentária e monitoramento, em
consonância com as Boas Práticas Clínicas. Estimular, no âmbito da Policlínica , a realização de
pesquisas clínicas em insumos estratégicos para Sistema Único de Saúde – SUS.
6.7.2.1

Estratégias De Implementação

Articulação interna no Instituto CEM , para a definição e implementação de um modelo de
gestão de pesquisas clínicas que harmonize etapas, atores, procedimentos e fluxos necessários à
aprovação, desenvolvimento, execução orçamentária e monitoramento dos projetos na
Policlínica .
Articulação intersetorial para o desenvolvimento e aprimoramento de competências
técnicas e científicas em gestão e elaboração de projetos de pesquisa clínica.
Articulação intersetorial para a definição e implementação de mecanismos que
contribuam para conferir celeridade ao processo de aprovação das pesquisas a serem realizadas
no âmbito do Programa.
Articulação com órgãos públicos de fomento em ciência, tecnologia e inovação para a
implementação de estratégias que assegurem a sinergia e o fortalecimento do Programa junto a
outras iniciativas afins.
Articulação com órgãos e entidades afins de fomento à pesquisa clínica para o
estabelecimento de parcerias que contribuam com a implementação e aprimoramento do
Programa.
6.7.2.2

Plano De Implementação

A implementação do Programa deve se dar por meio de duas frentes de trabalho que
dialogam entre si. A primeira deve se dedicar à elaboração e ao acompanhamento da
implementação do modelo de gestão de pesquisas clínicas, por meio de atividades internas ao
sistema Instituto CEM da Policlínica , ouvidos o Comitê Gestor do Programa e instâncias afins ao
tema. Essa frente deverá desenvolver atividades contínuas, porém com prazos para entrega de
produtos. A segunda frente de trabalho reveste-se, principalmente, de um caráter de articulação,
que poderá, de forma contínua, ter desdobramentos em projetos e ações.
OBETIVO ESPECÍFICO 1: Implementar um modelo de gestão de pesquisas clínicas para o
Da Policlínica que assegure sua institucionalização, efetividade e transparência no processo de
aprovação, desenvolvimento, execução orçamentária e monitoramento, em consonância com as
Boas Práticas Clínicas.
Ações: formulação, validação, implementação, monitoramento e avaliação do Modelo.
Participantes: representantes da Seção de Ensino e Pesquisa e das diretorias da sede, das
coordenações de ensino e pesquisa da Policlínica e de outros hospitais de referência em pesquisa
clínica, do Comitê Gestor do Programa e de entidades representativas de pesquisa clínica e setor
produtivo.
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Resultados esperados: institucionalização e harmonização dos processos de trabalho
relacionados à pesquisa clínica e instituição de um ambiente de colaboração na Policlínica .
Metas: A partir da publicação da Portaria, elaboração do escopo geral do modelo em oito
meses, e início, a partir de então de sua implementação na Policlínica .
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Estimular, no âmbito da Policlínica , a realização de pesquisas
clínicas em insumos estratégicos para Sistema Único de Saúde.
Ações: articulação, definição e pactuação das pesquisas a serem desenvolvidas no âmbito
do Programa.
Participantes: Comitê Gestor do Programa e coordenação de ensino e pesquisa da
Policlínica .
Resultados esperados: contribuição efetiva da Policlínica no processo de desenvolvimento
tecnológico de insumos para a saúde para SUS.
Metas: A partir da publicação da Portaria, instituição do Comitê Gestor em três meses e
início da realização de estudos colaborativos em 12 meses.
6.7.2.3

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão

Para o Ministério da Saúde, a educação permanente parte do pressuposto da
aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e sugere a transformação das
práticas profissionais estando baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais
reais, em ação na rede de serviços. A educação permanente é a realização do encontro entre o
mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao
cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2004, p. 9).
Neste contexto o INSTITUTO CEM propõem processos que visam o desenvolvimento
pessoal e profissional de todos funcionários, de forma continuada e ampliando os
conhecimentos, as capacidades e suas habilidades, a fim de aprimorar seu desempenho funcional
no cumprimento das ações de atendimento à população na Policlínica .
Desta forma, o INSTITUTO CEM buscará desenvolver as competências de seus profissionais
(conhecimentos, habilidades e atitudes) através de capacitações, visando a sua ascensão na
carreira funcional e, também, o desenvolvimento da Instituição e para tanto a política de
Recursos Humanos proposta está pautada nos seguintes princípios e ações:
Atividades De Ensino, Pesquisa E Extensão Em Saúde
Implementação de um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE responsável pela
promoção do aprimoramento técnico-científico; pelo aperfeiçoamento, desenvolvimento e
pela atualização dos profissionais das diferentes áreas da Instituição e, também, pela
coordenação das atividades didáticas integradas às atividades de treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos e científicas da unidade hospitalar.
Ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE compete:
•

Incentivar, organizar e manter os recursos disponíveis para o aprimoramento técnicocientífico dos profissionais ;

•

Estimular a pesquisa e a produção de trabalhos científicos que busquem o
aprimoramento dos profissionais, com base na portaria 230/2017-GAB/SES;
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•

Promover em parceria com o RH da unidade à educação permanente em saúde, a
informação e comunicação social através das diretrizes preconizadas pela Portaria GM
nº 1.996/2007, a SGETS que propôs a atualização da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde - PNEPS ;

•

Divulgar junto às entidades educacionais ou culturais os serviços e as tecnologias
aplicadas na assistência em saúde da unidade hospitalar;

•

Liderar estudos em parceria com áreas afins, para o desenvolvimento de programas
específicos de prevenção de doenças e de promoção à saúde comunidade;

•

Disponibilizar a SEST/SUS/SES/GO o número de vagas de estágio curricular nas áreas
técnicas, tecnológicas, graduação e pós graduação existentes na unidade e, a relação de
preceptor e coordenadores de programas de residência médica e multiprofissionais

•

Coordenar os Estágios Curriculares obrigatórios, o Programa de Aperfeiçoamento
Profissional /EPS e os residentes em medicina e multiprofissional;

•

Coordenar as atividades da Biblioteca, no que se refere à catalogação, classificação,
processamento técnico, empréstimos e pesquisa bibliográfica;

•

Controlar o Acervo Audiovisual Técnico-Científico;

•

Promover eventos técnicos científicos objetivando a educação continuada de seus
profissionais;

•

Coordenar os Processos de Parceria/ Convênio com as Instituições de Ensino para os
Estágios Curriculares e para o desenvolvimento de pesquisas científicas;

•

Implantar serviços próprios de residência médica e multiprofissional com a instituição de
COREME na unidade e interligação com a COREMU da SES/GO para oferta de residência
multiprofissional própria de área específica.

•

Outras atividades correlatas através de projetos de extensão feitos diretamente pela
unidade, interno e externamente, com a comunidade local e da região de cobertura
pactuada.
Da Sistemática De Qualificação Profissional Da Unidade

A Educação Permanente em saúde, além de contribuir para o desenvolvimento das
pessoas, assegura a qualidade do atendimento ao usuário e a sobrevivência da instituição
hospitalar neste cenário de demandas qualitativas no atendimento aos usuários do SUS.
A Educação Permanente em saúde para profissionais de saúde vem evoluindo ao longo
do tempo, se modificando e acrescida de informações de várias fontes: técnicas, científicas e
mesmo políticas. tem diversos sinônimos e que, em alguns casos, geram concepções diferentes
tais como educação em serviço, educação continuada e educação permanente.
A necessidade de se organizar processos educativos para os profissionais de saúde
sempre esteve presente no contexto dos serviços de saúde pública, dada a necessidade de se
adequar esses profissionais para atuarem nos serviços de saúde, em virtude das especificidades
destes serviços.
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Com a regulamentação do SUS, através da Lei 8080/90, tornou-se premente a
organização de processos educativos para se implantar e implementar o SUS, com vistas ao
modelo assistencial preconizado
O desenvolvimento de processos educativos para os profissionais que atuam nos
serviços de saúde constituiu-se numa estratégia para a implementação do SUS e para
orientar a melhoria da qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS.
Os serviços de atenção à saúde desenvolvem processos educativos para aprimorar o
trabalho assistencial à saúde através da preparação dos seus agentes, no sentido de dar
respostas às necessidades específicas de formação, manutenção, recuperação e reabilitação
de saúde.
A educação em serviço foi o primeiro conceito a ser operacionalizado, conforme
sugere o histórico das Conferências Nacionais de Saúde, como forma de ajustamento dos
profissionais às necessidades de saúde nos serviços públicos, principalmente nas décadas de
60 e 70. Nesse período ainda existiam os currículos predominantemente voltados para o
modelo biomédico. A educação em serviço é um conjunto de práticas educacionais planejadas
com a finalidade de ajudar o colaborador a atuar mais efetiva e eficazmente, para atingir
diretamente os objetivos da instituição. É considerada como a capacitação da pessoa
para um trabalho específico, portanto, como um tipo de educação cujo desenvolvimento
processa-se no ambiente de trabalho e voltada para uma instituição em particular.
Esse tipo de educação em serviço ainda é muito utilizado na capacitação dos
profissionais de saúde, porque tem como finalidade principal os interesses da instituição,
deixando em segundo plano o interesse dos profissionais. Dessa forma, são mais usados
os treinamentos, pois estão mais centrados nas técnicas (habilidades), do que nos
conhecimentos teóricos a serem adquiridos. A educação em serviço objetiva o
desenvolvimento profissional, provendo os serviços de profissionais mais capacitados para o
trabalho.
Por sua vez, a educação continuada surgiu como uma das estratégias para a
capacitação de grupos de profissionais de saúde já inseridos nos serviços. É entendida como
conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido d e promover oportunidades de
desenvolvimento do colaborador, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetivamente e
eficazmente na sua vida institucional.
Educação continuada é um processo de contínuo desenvolvimento, que acontece
durante toda a vida do indivíduo que tem disposição para a aquisição de conhecimentos para
que ele se desenvolva pessoal e profissionalmente, possibilitando um ajuste constante às
mudanças do mundo globalizado. Os serviços de educação continuada nas instituições de
saúde devem orientar o direcionamento das atividades educativas, sendo voltados para
a realidade institucional e necessidades do pessoal, proporcionando o desenvolvimento
profissional e influenciando na qualidade da assistência da saúde.
A utilização da educação continuada como ferramenta no processo educativo
dinâmico e contínuo, seja no modo individual ou coletivo, busca a qualificação, exercício da
cidadania e capacitação dos profissionais da saúde a fim de prestar uma melhor assistência
ao paciente.
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Através da participação na implementação de atividades que requeiram mudanças
nas rotinas, os profissionais são estimulados à aquisição de novos conhecimentos, por meio
da educação continuada, como estratégia de aprimoramento constante.
A educação continuada é vista como um benefício destinado ao próprio indivíduo que
participa do processo educativo e esse benefício retorna para a instituição na qual trabalha.
Esse retorno repercute na instituição sob a forma de satisfação, motivação, conhecimento,
maior produtividade e otimização dos serviços. Portanto, diante desses conceitos, a
educação continuada torna-se uma abordagem para complementar a formação dos
profissionais, auxiliando- os a aproximarem-se da realidade social e oferecendo subsídios
para que possam entender e atender as necessidades de saúde da população e contribuir
para a organização dos serviços com as mudanças necessárias ao atendimento das
demandas.
A educação é um dos caminhos para a efetivação dessas mudanças. Nessa
perspectiva, o Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de articular a educação com o
mundo do trabalho de forma descentralizada, ascendente e transdisciplinar, instituiu, através
da Portaria nº 198/MS, de 13/02/2004, a Política Nacional de Educação Permanente para
o SUS. Essa proposta de educação investe na promoção de mudanças nos processos
formativos, nas práticas pedagógicas de saúde e gerenciais, propiciando uma integração entre
os diversos segmentos dos serviços de saúde.
A Educação Permanente em Saúde (EPS) deve contribuir para a transformação do
processo de trabalho, visando à melhoria da qualidade dos serviços, a equidade no cuidado
e o acesso ao serviço de saúde, uma abordagem que destaca a força das relações no trabalho
em saúde, a partir da interação, implicação e compromisso com a produção de si e do mundo.
Como se deseja alcançar uma atuação criadora e transformadora dos profissionais
nos serviços de saúde é necessário que se busque a educação permanente dos seus
profissionais, porque o seu processo é compartilhado coletivamente entre trabalhadores
de saúde e usuários do sistema para a busca de soluções dos problemas reais.
É fundamental, atualmente, que qualquer instituição de saúde tenha um projeto de
educação permanente para os seus colaboradores. É necessário lembrar que esses projetos
não sobrevivem sem articulação com as instituições formadoras de recursos humanos.
Existe a necessidade de se promover a verdadeira integração ensino – serviço, pois se
reconhece que uma das formas de se aprender é aprender fazendo. Portanto, é um caminho
de mão dupla. As escolas articuladas com os serviços podem formar um profissional
adequado e capacitado para atuar de acordo com a política de saúde vigente no país, e o
serviço se capacita com a presença das escolas no serviço.
Assim, a educação permanente deve ter como objetivo aproximar os profissionais
de saúde à realidade e às necessidades coletivas de saúde.
As organizações precisam de profissionais capacitados para o alcance de suas metas e
objetivo e, não somente de uma seleção de RH adequada, mas também de um trabalho
contínuo com os colaboradores, integrando-os na própria função e no contexto institucional
da organização.
Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde
tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão
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setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a transformação das práticas
profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da atuação
e da gestão setorial em saúde. Neste caso, a atualização técnica e científica é apenas um
dos aspectos da transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o
desenvolvimento englobam aspectos de produção, de subjetividade e de habilidades
técnicas.
Há diversas maneiras de conceituar educação continuada, educação permanente e em
serviço, mas todas têm propósitos definidos que culminam, com o de atendimento das metas
da instituição, desenvolvimento profissional e pessoal, acréscimo de conhecimentos,
aprimoramento de habilidades e promoção de mudanças de atitudes.
Dessa forma o processo de educação se faz necessário para atualizar conhecimentos
e estimular mudanças positivas. Compõem-se por diferentes ações como, cursos,
congressos, seminários, orientações, técnicas e estudos individuais.
Os colaboradores recém admitidos devem receber informações quanto à filosofia, a
política e a estrutura da Policlínica, os direitos e deveres e a planta física. Os mesmos
devem ser ministrados na fase de adaptação do colaborador, quando ele identifica as rotinas,
as normas e os procedimentos de determinada instituição facilitando assim a sua integração.
O objetivo é desenvolver um programa de educação para as equipes de Saúde da
Policlínica tendo como objetivos: disseminar e promover a adoção de práticas inovadoras
entre as equipes de saúde, capacitar os membros das equipes de Saúde para lidar com
problemas sociais e psicológicos dos pacientes, qualificar os profissionais da Policlínica,
fomentar a utilização de ações que busquem a humanização do atendimento em saúde
fortalecendo as relações entre os trabalhadores de saúde e destes com o doente e seus
acompanhantes, desenvolver metodologias eficientes de aprendizagem, disseminar e
estimular o conhecimento como uma vantagem competitiva da organização, avaliar os
benefícios da educação continuada para os colaboradores, estimular o interesse dos
colaboradores em participar dos programas oferecidos pela organização e identificar e
avaliar as mudanças, nos colaboradores, após a implantação do programa.
A utilização de indicadores tem a finalidade de monitorar a eficiência e eficácia dos
programas de capacitação, e é importante para indicar os ajustes de rota etc.
Exemplo:
Nº de profissionais/categoria capacitados;
__________________________________________________
Nº de profissionais que utilizam os protocolos assistenciais;
As práticas em saúde serão o eixo integrador do processo educativo. Serão
desenvolvidas as seguintes atividades: reuniões de equipe, sessões técnico- científicas,
organização de conselhos ou comissões técnicas (com representantes das diversas categorias
de trabalhadores de saúde da Policlínica) e outras ações concretas no ambiente de trabalho
(levantamento, pesquisas em cooperação etc.) representam iniciativas para instrumentalizar
o trabalho como eixo educativo, privilegiando o enfrentamento e a solução de problemas.
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Estas ações deverão ser complementadas com outras modalidades de trabalho
educativo, orientação de estudos, autoinstruções, modelos de educação à distância (uma
vertente com enorme potencial de ampliar e acelerar a educação em todos os níveis) etc.
Utilizar instrumento adequado para realizar pesquisa visando calcular o percentual
de resolubilidade em cada nível de atenção;
Análise do quantitativo de profissionais capacitados, através de relatórios dos cursos,
das listas de frequência ou banco de dados.
Deverá ser criado um Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE permanente que
trabalhará articulado com o RH e demais coordenações da Policlínica, cabendo a este
núcleo o planejamento e a implantação de programas de treinamentos e desenvolvimento
de pessoal, estimulando os colaboradores ao constante aprendizado e crescimento
profissional.
O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE deverá estimular o desenvolvimento
de novas habilidades mantendo a motivação trazida pelos parceiros internos e externos.
Colabora, planeja e executa treinamentos, oficinas e palestras. O desafio da qualidade
total em discussões contemporâneas tem levado as organizações a se adaptarem a este
novo contexto produtivo, por diferentes caminhos, utilizando para isto metodologias que
direcionem para a utilização dos recursos materiais e humanos, objetivando uma adequação
plena do serviço prestado pelos colaboradores.
Metodologia a ser aplicada:
•

Projetos de intervenção;

•

Projetos de extensão

•

Dinâmicas de grupo;

•

Apresentação de vídeos com discussão;

•

Realização de cenários clínicos em ambiente realístico;

•

Utilização dos Simuladores Reais de Paciente e pacientes atores;

•

Aulas Teóricas expositivas e dialogadas.

A sistemática de qualificação profissional para a gestão e operacionalização , também
estão previstos na POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE”
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CADA SERVIÇO PROPOSTO
AT
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IVIDADE ês 1 ês 2 ês 3 ês 4 ês 5 ês 6 ês 7 ês 8 ês 9 ês
S
10
IM
X
PLANTA
X
ÇÃO DE
x
ATÈ 30%
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IM
PLANTA
ÇÃO DE
ATÉ 50%
IM
PLANTA
ÇÃO DE
ATÉ 70%
IM
PLANTA
ÇÃO DE
ATÉ 90%

X

X

X
X

X

X
X

Programas específicos voltados a garantir a devida cobertura da vida funcional do
funcionário;
•

•

•
•

•
•

Capacitação dos funcionários será adequada a necessidade institucional e deverá
contemplar, além dos aspectos técnico e comportamentais, programas com estratégias
voltadas a promover momentos de reflexão sobre o trabalho do dia a dia numa
instituição hospitalar, voltados a ampliar a visão do colaborador, pautada nos valores
éticos e humanos, como um sistema aberto que interage no meio ambiente em que
atua;
As ações de capacitação deverão ser estruturadas no sentido de permitir ao colaborador
ascender em sua carreira funcional, oportunizando ao mesmo tempo o
aperfeiçoamento nas suas atividades diárias com uma melhor aplicação de seus
conhecimentos e habilidades;
Será implantado um Programa de Capacitação visando a capacitação técnica dos
colaboradores para o exercício dos cargos de chefias, além de promover uma reflexão
do perfil gerencial desejável inserido no sistema hospitalar;
Serão realizados levantamentos periódicos das necessidades para a atualização do
plano de capacitação visando estimular crescimento e o desenvolvimento do
colaborador e, a partir das necessidades identificadas, deverá ser operacionalizado
diferentes cursos voltados às áreas técnico-operacionais e administrativas, prevendo a
profissional de todos colaboradores, de forma continuada que ampliando os
conhecimentos, as capacidades e suas habilidades, a fim de aprimorar seu desempenho
funcional no cumprimento das ações de atendimento à população na Policlínica .
Serão criados espaços de promoção e divulgação do potencial artístico e cultural dos
colaboradores, incluindo a criação de um banco de talentos;
Haverá incentivos viabilizando a participação dos profissionais em cursos e eventos de
curta duração de interesse da sua área de atuação, dentre outros.

Nessa mesma linha, e no intuito de garantir a efetividade das ações, será instituído o
Comitê Gestor do Programa de Educação Permanente, instância colegiada, de caráter
consultivo, com a finalidade de assegurar a articulação necessária ao planejamento e à
implementação das ações necessárias ao alcance dos objetivos propostos.

Estrutura De Governança
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Considerando os objetivos propostos, assim como as estratégias para a implementação do
Programa, propõe-se a seguinte estrutura de gestão:
Instituto CEM sede: interlocução e coordenação da formulação e implementação do
Programa, por meio de equipe técnica vinculada à Coordenação de Ensino e Pesquisa.
Da Policlínica: participação na formulação e implementação das atividades, por meio do
coordenador de ensino e pesquisa, chefe de setor de pesquisa e inovação tecnológica e chefe de
unidade de pesquisa clínica, quando couber.
Comitê Gestor: articulação e contribuição na implementação das atividades, por meio de
seus representantes.

6.7.3 Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da
equipe interdisciplinar da unidade Ambulatorial
A Educação Permanente visa satisfazer todas as demandas por capacitação e treinamento
dos colaboradores que se beneficiam da mesma, resultando de forma eficiente na otimização
dos serviços prestados pelo Policlínica.

6.7.3.1

Finalidade

A finalidade do Projeto de Educação Permanente é atualização dos profissionais do
Policlínica, de modo a fomentar a integração entre as equipes multidisciplinares,
desenvolvendo assim o potencial existente em todos os colaboradores da organização,
visando à melhoria constante no padrão de atendimento aos usuários.

6.7.3.2

Objetivo Geral

Promover a capacitação, atualização, aprimoramento e desenvolvimento do potencial e
competências essenciais para o alcance da excelência no desempenho profissional de toda
equipe da Unidade.

6.7.3.3

Objetivos Específicos

•

Identificar demandas por capacitação e treinamento nas diversas áreas da

Instituição;

•

Planejar e elaborar programas e projetos de atualização para os diversos

profissionais da Instituição;
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•

Estabelecer critérios para a realização de cursos de atualização e

aperfeiçoamento externos, priorizando os temas e áreas conforme a demanda por
atividades;

•

Elaborar os cronogramas referentes às atividades mensais;

•

Planejar, receber e encaminhar profissionais externos na realização de visitas

técnicas nas dependências do Policlínica;

•

Incentivar, fomentar e orientar os diversos profissionais da organização a

participarem das atividades educativas, na qualidade de instrutor;

•

Solicitar a participação de profissionais das áreas específicas, como instrutores,

para ministrar cursos, palestras, seja na Instituição ou em unidades externas;

•

Identificar, cadastrar e capacitar, por área específica, instrutores da própria

Instituição para ministrarem cursos e treinamentos específicos;

•

Elaborar

atividades

•

material

institucional

para

as

devidas

de treinamento;

Promover uma divulgação estruturada do material didático de atualização entre

os profissionais do Policlínica;

•

Estimular o repasse e divulgação dos conhecimentos adquiridos em eventos,

congressos e cursos pelos profissionais liberados pelo Policlínica para participação nos
mesmos;

•

Estabelecer em conjunto com as coordenações e diretorias, os referidos

objetivos, critérios e instrumentos de avaliação para as diversas atividades de
atualização, com enfoque na verificação do alcance dos objetivos;

•

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades de atualização e

desenvolvimento;

•

Organizar e realizar eventos científicos (seminários, jornadas, simpósios etc.) e

específicos das categorias de servidores existentes na Instituição;

•

Participar da elaboração de certificados e atestados para profissionais

participantes de programas de atualização e eventos específicos;

•

Articular com as demais Instituições de Saúde, favorecendo a troca de

experiências e contribuindo para o processo de atualização e aperfeiçoamento dos
servidores;
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•

Viabilizar a realização de visitas técnicas dos funcionários do Policlínica, a fim de

aprimorar a troca de experiências e fomentar a absorção de diversas técnicas e modelos
de trabalho;

•
•

Acompanhar os estágios juntamente com os supervisores;
Recepcionar estudantes de administração de enfermagem e de estágio

curricular;

•

Acompanhar e avaliar o processo de Sistematização da Assistência de

Enfermagem, propondo as devidas medidas de melhoria;

•

Elaborar, em conjunto com a direção do policlínica, o plano anual de metas para

atualização dos profissionais da Instituição;

6.7.3.4

•

Avaliar o plano anual de metas, redimensionando as atividades necessárias;

•

Participar na elaboração dos manuais de rotinas e procedimentos.

Processo de Desenvolvimento das Pessoas

O processo descrito na figura a seguir será realizado anualmente para definição do
Programa de Treinamento e dos Planos Individuais de Desenvolvimento da Policlínica.

1. Planejamento Estratégico
Os planos de ação, que deverão ser implementados no próximo ano,
desdobrados a partir das ações estratégias, serão analisados para identificação da
necessidade ou desenvolvimento da força de trabalho, incorporado as
necessidades estratégicas da organização no Processo de Desenvolvimento de
Pessoas;
2. Análise e Priorização das Necessidades de Treinamento
Genéricas:

•

A partir das diretrizes estratégicas definidas para o Policlínica serão

estabelecidos os treinamentos de caráter genérico, que deverão ser realizados por
todos os membros do Policlínica;
Por Área e Equipes:

•

Separadamente, os coordenadores de área reunirão suas equipes para em

conjunto discutirem as necessidades de treinamento e auto estudo do grupo.

•

Os treinamentos identificados farão parte do Programa Anual de Treinamento

da Policlínica e do Plano de Desenvolvimento Individual.
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3. Consolidação das Necessidades de Treinamento
As necessidades de treinamento serão consolidadas em processo de revisão que se iniciará
nas reuniões das coordenações de áreas e Diretoria do Policlínica, quando serão eliminadas as
redundâncias e possíveis discrepâncias em relação às necessidades de desempenho da policlínica
a longo prazo.

4. Definição do Programa Anual de Treinamento
O Setor Pessoal avaliará e definirá com a Diretoria do Policlínica, em relação aos recursos
disponíveis e às necessidades levantadas, quais programas serão oferecidos internamente e quais
deverão ser procuradas externamente, cabendo a Diretoria a aprovação dos mesmos.

5. Avaliação
do
Desenvolvimento

Processo

de

Educação,

Treinamento

e

Ao final de cada ano, será realizado no Policlínica um Workshop com representantes de
diversos níveis e áreas, para avaliar os resultados atingidos, pontos fortes e pontos fracos. Os
dados levantados nas práticas citadas serão analisados e definidas ações de melhoria a serem
implementadas no ano seguinte.
Os principais indicadores que serão utilizados para avaliação dos processos serão:

•

Investimento em programas de desenvolvimento de pessoas (R$/

membro da força de trabalho);

•

Treinamento por membro da força de trabalho (hora/ano);
Resultados das pesquisas de avaliação de aprendizagem
(retenção de treinamentos).

6. Programas de Treinamento
Alguns programas de treinamento estão previamente definidos por mostrarem-se
alinhados ao foco estratégico adotado no modelo de gestão do Policlínica que é melhoria
continuamente a qualidade dos serviços e manter a equipe de trabalho capacitada, motivada e
comprometida com a prestação de serviços de alta penalidade.
Os treinamentos que farão parte do Programa Anual de Treinamento do Policlínica serão
identificados a partir do primeiro mês após assinatura do contrato, gerando o Programa de
Treinamento e Plano Individual de Desenvolvimento.
Previamente, viabilizaremos alguns programas de treinamento considerados primordiais
para que a equipe da policlínica esteja apta a prestar serviços de qualidade a população usuária.
Dentre os quais destacamos:
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Programas específicos voltados a garantir a devida cobertura da vida funcional do funcionário;

• Capacitação dos funcionários será adequada a necessidade institucional e deverá

•

•
•

•
•

contemplar, além dos aspectos técnico e comportamentais, programas com
estratégias voltadas a promover momentos de reflexão sobre o trabalho do dia a dia
numa instituição hospitalar, voltados a ampliar a visão do colaborador, pautada nos
valores éticos e humanos, como um sistema aberto que interage no meio ambiente
em que atua;
As ações de capacitação deverão ser estruturadas no sentido de permitir ao
colaborador ascender em sua carreira funcional, oportunizando ao mesmo tempo o
aperfeiçoamento nas suas atividades diárias com uma melhor aplicação de seus
conhecimentos e habilidades;
Será implantado um Programa de Capacitação visando a capacitação técnica dos
colaboradores para o exercício dos cargos de chefias, além de promover uma reflexão
do perfil gerencial desejável inserido no sistema hospitalar;
Serão realizados levantamentos periódicos das necessidades para a atualização do
plano de capacitação visando estimular crescimento e o desenvolvimento do
colaborador e, a partir das necessidades identificadas, deverá ser operacionalizado
diferentes cursos voltados às áreas técnico-operacionais e administrativas, prevendo
a profissional de todos colaboradores, de forma continuada que ampliando os
conhecimentos, as capacidades e suas habilidades, a fim de aprimorar seu
desempenho funcional no cumprimento das ações de atendimento à população na
Policlínica .
Serão criados espaços de promoção e divulgação do potencial artístico e cultural dos
colaboradores, incluindo a criação de um banco de talentos;
Haverá incentivos viabilizando a participação dos profissionais em cursos e eventos de
curta duração de interesse da sua área de atuação, dentre outros.

Nessa mesma linha, e no intuito de garantir a efetividade das ações, será instituído o
Comitê Gestor Intersetorial do Programa de Educação Permanente, instância colegiada, de
caráter consultivo, com a finalidade de assegurar a articulação necessária ao planejamento e à
implementação das ações necessárias ao alcance dos objetivos propostos.

6.7.3.5

Outros Programas Previstos Para 1 º E 2º Ano De Contrato

liderança

Programa
Liderança

Gestão
Hospitalar

Público-alvo
Líderes de Equipe

Método de Aplicação
-Workshops de 16hs a
serem realizados com consultoria
externa

Médicos e profissionais
-Curso
de
360hs,
da área administrativa do desenvolvido em parceria com
Policlínica
instituição a ser definida

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1201

Proposta Policlínica Regional - Posse

Formação
gerencial
para
médico

Médicos para quem foi
-CD´s
para
o definido como prioridade o autodesenvolvimento distribuídos
desenvolvimento da carreira aos médicos
gerencial

Consciência
Todos os membros da
-Treinamento
de
8hs,
para a Excelência em força de trabalho
conduzido por multiplicadores
Desempenho
internos

qualidade

Qualidade em
Todos os membros da
Serviços de Saúde
força de trabalho

-Treinamento de 4hs

Qualidade na
Pessoas das áreas de
-Seminários de 4hs realizados
Prestação de Serviços apoio e das empresas e por multiplicadores internos
serviços terceirizados (caso
haja)
Metodologias e
Novos integrantes das
-Treinamento
de
24hs,
Ferramentas para o Equipes de Trabalho
conduzido por multiplicadores
Melhoramento
internos
Contínuo
Reciclagem em
Todos os integrantes
-Treinamento
de
8hs,
Metodologias
e das Equipes de Trabalho
conduzido por multiplicadores
Ferramentas para o
internos
Melhoramento
Contínuo
Criando
Diretoria,
gerências,
-Workshops de 8hs realizado
relacionamentos
líderes de equipes
com consultoria externa a ser
duradouros
com
contratada
nossos

cliente

pacientes – o
papel da gerência
Relacionamento
Demais pessoas da
-Seminários de 8hs (4+4) a
com
Pacientes
– Policlínica, que mantém serem realizados nos 1º e 2º
Fornecendo
semestres, por multiplicadores
contato com pacientes
Atendimento
internos
Personalizado
Atendimento a
pacientes

SAC e da Recepção

-Treinamento
de
realizado externamente

8hs,

Técnicas
Negociação
Pacientes

Atendentes do SAC

-Treinamento
de
realizado externamente

8hs,

de
com
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Gestão
Pessoas

de

Diretoria, gerentes e
-Treinamento com 40hs de
líderes das equipes de duração dividida em 2 módulos (24
trabalho
+ 16), desenvolvido em conjunto
com uma empresa de consultoria
externa a ser contratada

Avaliação
de
Todas as pessoas da
-Workshops
realizados
Policlínica que participarão do internamento com duração de 8hs
Desempenho 360º
processo de avaliação de
desempenho

equipes

Pesquisa
de
Todas as pessoas da
-Workshops
realizados
Clima Organizacional Policlínica que participarão da internamento com duração de 4hs
Pesquisa de Clima
Trabalho
em
Todos os membros das
-Treinamento
de
12hs
Equipe – o papel de equipes de trabalho
realizado em parceria com uma
empresa de consultoria externa a
cada um
ser contratada

informátic
a

Reuniões
Todos os membros das
-Treinamento
de
8hs
eficazes
para
o equipes de trabalho
realizado em parceria com uma
trabalho em equipe
empresa de consultoria externa
Capacitação em
Todas as pessoas que
-Cursos de 4hs, ministrados
Informática (Operação operam os sistemas, que por integrantes da área de
dos Sistemas em ainda não foram treinadas
gerenciamento de sistemas de
Funcionamento
na
informática da Policlínica
Policlínica)

Formação técnica

Atualização em
Qualquer membro do
-Material de auto estudo
Técnicas
de corpo clínico
identificado pela Diretoria
Tratamento Clínico
Médica
Atualização em
Qualquer membro do
-Material de auto estudo
Técnicas de Clínica corpo clínico
identificado pela Diretoria Médica
Cirúrgica
Estudos
casos clínicos

de

Qualquer membro do
corpo clínico

-Reuniões periódicas

Reciclagem em
Todos os membros da
-Modulo de auto estudo técnicas
de Enfermagem
Vários módulos de 4hs, sobre vários
enfermagem
temas, coordenados pela chefia de
enfermagem

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1203

Proposta Policlínica Regional - Posse

segurança

Formação
básica
enfermagem

Educação
Pessoas que trabalham
-Módulo de 4hs, envolvendo
Continuada
em em áreas ou procedimentos vários temas relativos ao controle
Controle de Infecções onde há possibilidade de de
infecções
hospitalares,
Hospitalares
ocorrência de contaminação coordenado pela chefia da
enfermagem e CCIH

outros

Saúde,
segurança e
ambiente

6.8

Qualquer profissional
-Treinamento misto, com
em da Policlínica que deseje se módulos de auto estudo, sala de
capacitar para ser auxiliar de aula e onthejob training, com
enfermagem
duração de 6 meses

Qualquer membro da
-Treinamento
de
8hs
meio força de trabalho exposto a realizado pelo serviço de segurança
riscos ou situações que e medicina do trabalho
afetem o meio ambiente

Gerenciando

SAC, Corpo Clínico e
-Treinamento
de
16hs
Enfermagem
realizado em parceria com uma
empresa de consultoria externa a
situações com
ser contratada
alto grau de emoção
crises:

Política de Recursos Humanos

6.8.1

Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima
organizacional e definição de uso das informações obtidas.

6.8.1.1

Apresentação De Projeto De Desenvolvimento Humano Com Pesquisa Periódica De
Clima Organizacional E Definição De Uso Das Informações
Da Política De Recursos Humanos - Policlínica Regional - Unidade Posse

A proposta para uma política de recursos humanos deve ser pautada na modernização e
melhoria da base organizacional do sistema de recursos humanos, bem como adotar os
princípios da educação continuada nos programas de capacitação e qualificação dos
colaboradores; recompor e manter o quadro de pessoal em adequadas condições de
formação e atualização profissional, como suporte essencial aos objetivos de melhoria continua
da vida e, melhorar e modernizar as condições de trabalho.
Objetivos
✓ Atrair e reter talentos com programas de reconhecimento e valorização interna
promovendo a satisfação pessoal e profissional.
✓ Apoiar e facilitar os processos de mudança organizacional e de gestão de pessoas
otimizando o crescimento organizacional.
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✓ Apoiar a equipe gerencial orientando, desenvolvendo e acompanhando os
processos de gestão de pessoas sempre com o foco no direcionamento estratégico
corporativo.
✓ Promover a e o treinamento dos colaboradores, preparando-os para o alcance
efetivo dos resultados organizacionais, buscando construir uma instituição de alta
performance e socialmente responsável.
✓ Garantir condições adequadas de saúde e segurança dos colaboradores visando o seu
bem estar pessoal e profissional
Estratégia Para A Gestão De Pessoal
Acreditamos que é preciso garantir que todas as pessoas que fazem parte da empresa,
independentemente do cargo que ocupem, sigam alguns valores, que pautem suas atitudes e
comportamentos, para a realização de um trabalho de excelência e uma convivência
harmoniosa entre todos.
O capital humano tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações, pois elas
entenderam que devem oferecer o suporte necessário para que essas pessoas desenvolvam
novas aptidões e aperfeiçoem características que já possuem.
As pessoas dentro das organizações que tiverem oportunidade de progressão, vão
poder dar o melhor de si, originando resultados positivos para a empresa em questão.
De uma forma geral, mudanças acontecem o tempo todo, nos negócios não é diferente.
Diante disso, a área de Gestão de Pessoas tem como uma de suas principais funções aperfeiçoar
constantemente, não só as suas ações, mas também os processos organizacionais internos, para
que assim os colaboradores estejam sempre preparados para atender às demandas do mercado
e, assim, garantir que a empresa alcance os resultados extraordinários que almeja.
Dentro de uma empresa é preciso que haja sempre coesão entre as ações de todos os
departamentos e equipes que a compõem. Este processo é essencial, pois é através dele, ou
seja, desta integração, que se torna possível preparar os profissionais, bem como a organização
como um todo, para trabalhar com excelência e, assim, atingir as metas e objetivos propostos.
Uma boa gestão dos elementos de uma organização causa um crescimento contínuo,
onde todos contribuem para um ambiente de eficiência e eficácia.
De outro lado, a gestão de pessoas no setor público possui algumas particularidades.
Ao contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos que
apresentem características vantajosas para a organização, no setor público, a lei exige
que as contratações sejam feitas mediante concursos públicos.
É por esse motivo que no âmbito do setor público ações de desenvolvimento
profissional são cruciais, pois os elementos podem aprender a progredir na carreira, e não
aprendem só a cumprir as suas funções atuais de forma mais eficaz.
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A área de gestão de pessoas tem a responsabilidade de exercer práticas de
gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um ambiente
profissional e positivo na organização.
Por se tratar de uma unidade onde haverá empregados com vínculo público e celetistas,
a gestão das pessoas se baseará na valorização da pessoa, posto que a valorização e ascensão
profissional estarão vinculadas ao quadro de carreira, no caso do colaborador estatutário.
A Qualidade Da Gestão
A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da
Governança com a instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a
Gestão Estadual e com o controle social.
Compreende:
•
•
•
•

Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de Saúde;
Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças em direção
às Redes de Atenção à Saúde;
Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos;
Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos.

Outro aspecto relevante é a confiança dos trabalhadores q u e se evidenciará pela
possibilidade de realizar a prestação do serviço dentro de um ambiente satisfatório, com
o amparo de insumos e equipamentos suficientes para a realidade local para a realização da
atividade profissional, sem riscos para as partes, bem como com a segurança institucional de
validação das ações.
A construção de um bom clima organizacional perpassa tanto as condições físicas e
operativas, quanto as condições psicologias do ambiente de trabalho.
O apoio da sociedade se conquista a partir de um relacionamento franco, o que implica
na qualidade da prestação do serviço.
Esta ação se dará por meio da identificação das necessidades locais e pelo
desenvolvimento de ações e campanhas voltadas para o interesse social, demonstrando que a
Policlínica integra a cidade de Pirenópolis, contribuindo efetivamente no encaminhamento da
solução de seus problemas.
Recrutamento E Seleção
A unidade contará com O INSTITUTO CEM para identificar perfis e competências
profissionais necessários à recomposição e/ou ampliação de quadros para rede municipal de
saúde, de acordo com as exigências e determinações legais. Dependendo das necessidades e
das disposições da saúde municipal, faremos a seleção de profissionais, a partir dos objetivos e
da concepção da gestão municipal. A situação local definirá o melhor critério de seleção (viável
e satisfatório); a remuneração deve ser objeto da política municipal aplicável em cada caso. Os
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desligamentos/demissões são sempre norteados por critérios técnico-administrativos,
conforme legislação vigente.
Formação Continuada
O INSTITUTO CEM se responsabiliza pela qualificação dos quadros que selecionar. Tal
processo apresenta um conjunto de atividades capazes de contribuir para o atendimento das
necessidades mais imediatas e garantir a capacidade resolutiva das equipes.
Diante da necessidade de manter os processos de educação permanente, também
realizamos, no cotidiano dos serviços, outras atividades de qualificação não formalmente
constituída em cursos ou treinamentos e igualmente relevantes. Realizamos, nas rotinas de
trabalho, orientações e supervisão de atividades, dirigidas a especificidades técnicas de cada
área profissional, de modo a ajudar na capacitação em serviço da oferta de atendimento de
qualidade à população.
Das estratégias sobre clima organizacional
Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados
minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes
Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários
do SUS.
Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de
cultura organizacional, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tratar os empregados como ativos valiosos;
fornece oportunidades para o crescimento e desenvolvimento, e
clarificar papéis e responsabilidades;
Construção, disseminação e sustentação da cultura organizacional;
Buscar formas de aperfeiçoar todos os processos internos constantemente;
Elaborar planos de desenvolvimento dos colaboradores;
Incentivar a obtenção de conhecimento;
Fortalecer a integração entre as áreas;
Resolução de conflitos;
Comunicação assertiva com os colaboradores;
Recrutamento e seleção;
Implantar e obedecer a política de recursos humanos do Instituto CEM.

Acreditamos que a importância desse tema na unidade Hospitalar se dê pela característica
de que cada profissional da empresa tem personalidades, ambições e passados diferentes, por
isso, a equipe de gestão de pessoas deve estar preparada para um papel além de um simples
mediador.
A área deve exercer:
•

Resolução de conflitos;
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•
•
•
•
•

Cuidar dos interesses dos funcionários;
Estar atento a quaisquer fatores que ameacem o desenvolvimento de tarefas;
Garantir de que todos estejam felizes e motivados dentro da organização, resultando
no crescimento contínuo da mesma.
Equipe de trabalho.
Programa de Treinamento mensal
Será instituída uma política de reconhecimento e valorização dos funcionários, com

•
•
•

salários adequados as leis e normas, benefícios, incentivos ao desenvolvimento e
participação.
Em uma gestão moderna, como a que será implantada na Policlínica, o ser humano não
pode mais ser tratado como um recurso. A sua área de hoje em diante, será de VH:
Valores Humanos.
Afirma atualmente a literatura especializada que "não existe nenhuma técnica
inovadora de gestão que seja implantada na empresa se ela não estiver centrada no
indivíduo. Ele é o grande desencadeador das mudanças na sua organização. A empresa
moderna só será realmente vencedora se dedicar tempo e investimento aos seus
valores humanos".
Pesquisa Periódica de Clima Organizacional Avaliações de Desempenho.

A Avaliação de Desempenho é um instrumento fundamental na promoção de uma cultura
de avaliação e um fator de mobilização em fomo do fortalecimento da missão da empresa,
devendo ser visto, também como um estímulo ao desenvolvimento das pessoas e à melhoria da
qualidade dos nossos serviços.
Este instrumento também, fornece informações tanto aos empregados quanto às
organizações. Para a empresa, acrescenta subsídios de orientação na contratação de pessoas
mais adequadas, motivação, promoção, treinamento e desenvolvimento e norteia ainda, o
processo de demissão. Para o funcionário, um feedback adequado que, se conduzido com
seriedade é um fator de automotivação e reconhecimento, pois direciona para um plano de
desenvolvimento profissional e consequentemente um maior comprometimento com a
empresa.
O feedback tem duas prioridades: informar e motivar , isto é, dizer ao funcionário como
melhorar o seu desempenho e incentivar adoção de uma nova postura profissional.
A motivação, por sua vez, constitui em um benefício para a organização que - deseja ter
funcionários comprometidos no sucesso da empresa e o comprometimento a satisfação traz
maior produtividade e qualidade -dos produtos e serviços da organização.
O processo deverá ser efetuado em caráter anual, através do preenchimento de um
formulário realizado entre o gestor e o seu colaborador e este instrumento visa alinhar: os
seguintes fatores: conhecimento do trabalho; produção e rendimento do, trabalho, ética
profissional, organização, disciplina, iniciativa e inovação, apresentação pessoal, hábito de
segurança, atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal espírito de equipe,
aprendizagem e adaptabilidade.
O colaborador também participará do processo de avaliação do seu gestor, analisando os
seguintes fatores: liderança, espírito de equipe, comunicação, tomada de decisão,
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desenvolvimento profissional, relacionamento,
administração de conflitos, gerência participativa.

estabilidade

emocional,

proatividade,

Participarão do processo de avaliação, todos os colaboradores e gestores que tiverem
trabalhado pelo menos 180 dias (6 meses), durante o período a que se refere a avaliação.
Os formulários serão entregues aos gestores que repassam a sua equipe para ser efetuado
o processo de avaliação da sua gestão, bem como, a avaliação de cada colaborador,
preenchendo os formulários e em seguida realizando a entrevista individual de avaliação,
A entrevista terá como objetivo proporcionar um momento de ponderação e de feedback
entre o gestor e colaborador no sentido de identificar os pontos que merecem ser trabalhados
e utiliza essas informações como feedback para o planejamento de suas ações visando a
melhoria do desempenho da sua área.
Nesta etapa, o colaborador compartilhará a pontuação atribuída pelo seu gestor e terá a
oportunidade de emitir sua opinião acerca da avaliação realizada por sua chefia imediata. Em
seguida será elaborado acompanhado do colaborador o seu plano de desenvolvimento
profissional-em consonância com os aspectos a serem melhorados.
Os gestores deverão assumir um papel de relevância nesse contexto, na medida em que
devem ser capazes de perceber as necessidades e acompanhar o desenvolvimento dos
colaboradores quanto às suas competências técnicas e às habilidades pessoais e
comportamentais.
O colaborador também terá uma efetiva participação neste processo, pois o mesmo
possui a oportunidade de avaliar o desempenho da sua chefia imediata, sendo um momento
onde o gestor recebe um feedback e passa a conhecer como o seu colaborador percebe a sua
gestão.
Finalmente, os resultados da avaliação serão mapeados e apresentados a diretoria de
cada área, aos gestores e aos colaboradores, tendo como foco o levantamento dos pontos fortes
e dos pontos a melhorar, estabelecendo um plano de ação que favoreça a melhoria da qualidade
dos serviços prestados, afinal, -todos São responsáveis por alcançar os objetivos institucionais.
Formulário de Registro De Feedback
REGISTRO DE FEEDBACK
IDENTIFICAÇÃO
Nome
Lotação:

Vinculo:

Turno:

INSTRUÇÕES
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O feedback é um processo estruturado onde chefia e colaborador discutem o
desempenho, o plano futuro de desenvolvimento e estabelecem acordos.
Deverá descrever com termos claros e objetivos o que se espera do colaborador;
Aspectos Positivos: devem ser elencados, destacando comportamentos, ações e demais
resultados que revelam o mérito do colaborador no período. Aspectos Críticos: referem-se aos
diferentes aspectos comportamentais, de desempenho e de competências que devem ser
melhorados.
Plano de Melhoria mostra quais estratégicas podem ser adotadas para desenvolver
quaisquer aspectos identificados nos aspectos críticos
Aspectos Positivos:

Aspectos Críticos:

Plano de Melhoria/Prazo de Conclusão:

Proposta de Plano de Desenvolvimento Individual apresentado ao avaliado
( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
Observação do Colaborador:

DATA:

DATA:

_________________________________
_

_________________________________
_

Assinatura do Colaborador

Assinatura do Avaliador

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
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DATA:

_________________________________
_
Gerência de Desenvolvimento de
Pessoas

Identific
Armazenam
ação do
ento/ Preservação
Formulário

Ace
sso

Recuper
ação
ção

Reten

Desc
arte
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Programa De Acolhimento Dos Colaboradores
6.8.1.1.10.1 APRESENTAÇÃO
O novo colaborador inicia suas funções na Unidade de saúde desconhecendo, sobretudo,
a missão, a visão e a estrutura organizacionais , além de desconhecer também os processos de
trabalho já ali estabelecidos. Essa lacuna na formação do novo trabalhador afeta negativamente
o serviço como um todo, frustrando as expectativas da equipe que o aguarda e as deste em
relação ao novo serviço que inicia.
Para o Ministério da Saúde a humanização compreende a valorização dos diferentes
sujeitos implicados no processo de produção da saúde. Constitui-se como valores norteadores
dessa política a autonomia e protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os
vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de saúde (BRASIL, 2009)
É no sentido de encontrar caminhos e mecanismos para a melhor integração dos novos
colaboradores à Unidade que, será traçado neste programa, estratégias de acolhimento para o
colaborador que inicia suas atividades nesta Instituição Hospitalar, proporcionando-lhe um
espaço de apreensão de conhecimento nos âmbitos operacionais e comportamentais, para que
o mesmo desenvolva uma visão contextualizada da Instituição e, após este processo de
informação, possa sentir-se parte integrante e responsável pelo seu fazer e de seu local de
trabalho.
6.8.1.1.10.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Desenvolver ações que facilitem o acolhimento do novo colaborador à Policlínica,
possibilitando ao profissional conhecer da estrutura, dos valores e das normas da Instituição a
qual passa a fazer parte, conhecer ainda as expectativas da organização em relação a ele , às
suas atribuições e ao seu papel nos processos de trabalho, permitindo ao recém-admitido
prestar um atendimento com qualidade aos usuários do SUS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I

– promover o acolhimento e integração dos colaboradores;

– buscar uma melhor relação entre colaborador e a Instituição, diminuindo os temores
e ansiedades que são vivenciados pelos recém-admitidos;

II

- possibilitar ao recém-admitido informações sobre visão, missão, diretrizes
organizacionais, normas e procedimentos da instituição, os benefícios que ela oferece, além
de informações sobre a gestão de pessoas, avaliação do desempenho e remuneração.

III
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IV- facilitar a adaptação do recém-admitido às rotinas, competências, atividades a serem
desenvolvidas e aos procedimentos de segurança padronizados e exigidos de cada setor;
V - proporcionar uma melhor adaptação do colaborador à equipe de trabalho.
6.8.1.1.10.3 JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a forma como a instituição recebe seus novos colaboradores e os integra à
sua cultura, ao seu contexto e ao seu sistema de trabalho, é muito importante porque traz em
seu bojo os elementos que contribuirão para definir o desempenho do novo funcionário
(CHIAVENATO, 1999).
Os principais objetivos a serem alcançados pela integração são redução da ansiedade das
pessoas, redução da rotatividade, economia do tempo e adequação das expectativas à realidade
da empresa (CHIAVENATO, 1999).
A rotatividade no quadro de trabalhadores de saúde representa um grande problema
enfrentado principalmente pelos gerentes de enfermagem e implica, significativamente, na
qualidade do cuidado e também nos custos para a organização. A perda de profissionais
experientes afeta o nível de cuidado prestado e aumenta o investimento necessário à admissão
de um novo trabalhador(Nomura;Gaidzinski;2005).
Reter e comprometer os profissionais em seus postos de trabalho, manter a qualidade
da assistência, promover motivação e envolvimento aos novos colaboradores, proporciona
ganho tanto para o campo institucional quanto para o individual, diminuindo custos na
contratação e treinamento. Assim, faz-se necessário a criação de estratégias para o aumento do
grau de satisfação dos colaboradores em relação ao treinamento recebido para a execução do
trabalho e do acompanhamento da chefia em relação ao trabalho.
Ao facilitar a adaptação do novo colaborador, a instituição eleva as chances de sucesso
na contratação realizada, aumentando a capacidade de resposta do funcionário para atender às
necessidades do serviço de maneira mais rápida e autônoma sobre seu trabalho, estimulando o
relacionamento mais próximo e saudável entre ele e a equipe.
O Programa de Acolhimento justifica-se na busca de proporcionar ao colaborador o
sentir-se parte integrante e responsável pelo seu fazer e de seu local de trabalho auxiliando na
maior assertividade do processo seletivo.
6.8.1.1.10.4 PÚBLICO-ALVO
Colaboradores recém-admitidos de todos os vínculos que desempenharão suas
atividades na Policlínica.
6.8.1.1.10.5 AÇÕES
O Programa de Acolhimento da Policlínica deverá ser implementado nas seguintes
linhas de ação:
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1213

Proposta Policlínica Regional - Posse

6.8.1.1.10.5.1 ACOLHIMENTO INICIAL
6.8.1.1.10.5.2 Finalidade
Receber o colaborador e fornecer informações iniciais relevantes sobre a Instituição
da qual passa a fazer parte.
Responsáveis
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas em parceria com o SESMT (Serviço
Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho) local, gerência da área de atuação do novo
colaborador, Gerência de Pessoal e Gerência de Nutrição.
6.8.1.1.10.5.3 Atribuições de cada setor
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas
apresentar ao colaborador informações iniciais relevantes sobre a Instituição, suas
normas e diretrizes de forma objetiva e sucinta;

a)

apresentar ao recém-admitido para ciência, termo de comprometimento e recebimento
do kit acolhimento(Anexo 1): a)Regulamentação de Trabalho; b) Normas Gerais de
Funcionamento c) Folders explicativos: NR32 e Ergonomia e bloco de anotações; d)descrição do
cargo que ocupará e carta de orientação sobre o acesso eletrônico ao seu Perfil de
Competências exigidas;

b)

responsável pelo encaminhamento do colaborar ao gerente de sua área de atuação e
ao SESMT local.

c)

6.8.1.1.10.5.4 SESMT local
a) responsável em fornecer informações inerentes à NR 32 e demais temas inerentes à
Segurança e Medicina no trabalho.
6.8.1.1.10.5.5 gerência do setor de lotação (chefia imediata)
responsável na habituação, orientação e acompanhamento do colaborador quanto às
atividades a serem desenvolvidas e às rotinas e procedimentos adotados no setor.

a)

responsável na criação de procedimento padrão para o acompanhamento inicial do
colaborador recém-admitido, contemplando os conhecimentos necessários sobre os
procedimentos de segurança e rotinas padronizadas adotadas em cada setor.

b)

6.8.1.1.10.5.6 Gerência de Pessoal
a) responsável pela conferência da documentação necessária para a instrução do dossiê
funcional e pelos cadastros biométricos para o acesso à Unidade.
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6.8.1.1.10.5.7 Gerência de Nutrição
a) responsável pela realização do cadastro biométrico de acesso ao refeitório e normas
referentes ao acesso.
6.8.1.1.10.5.8 TREINAMENTO INTRODUTÓRIO FUNCIONAL
6.8.1.1.10.5.9 Finalidade da ação
Proporcionar aos novos colaboradores conjuntos de orientações que objetivem
promover a integração ao seu contexto de trabalho, instrumento desenvolvido para auxiliar os
colaboradores na assimilação de princípios, valores, objetivos, normas e conceitos pertinentes
à organização.
6.8.1.1.10.5.10 Responsável
Ação implementada pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.
6.8.1.1.10.5.11 Recepção ao evento
Os novos colaboradores receberão cartão de boas-vindas com a descrição da Missão,
Visão, Perfil e Valores da Instituição e bolinha antiestresse”.
6.8.1.1.10.5.12 Metodologia
Realização de palestras com informações pertinentes à: Humanização, Estrutura
Organizacionais,
Exercícios laborais, Controle de Infecção, Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar,
Educação Continuada e Projetos, Gerência de Pessoal e Regulação em Saúde/SUS, conforme
cronograma contido no Anexo II.
6.8.1.1.10.5.13 Competências a serem trabalhadas
Assimilação de princípios, valores, objetivos, normas e conceitos pertinentes à
organização.
6.8.1.1.10.5.14 Objetivo
Instrumentalizar a socialização organizacional dos recém-admitidos.
6.8.1.1.10.5.15 Público-alvo
Novos Colaboradores da Policlínica
6.8.1.1.10.5.16 Carga horária
06 horas
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6.8.1.1.10.5.17 Periodicidade
quinzenal
6.8.1.1.10.5.18 Resultados esperados
assimilação da cultura organizacional.
6.8.1.1.10.5.19 Avaliação do Treinamento
Avaliação de Reação aplicada ao colaborador.
6.8.1.1.10.5.20 TREINAMENTO INICIAL PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
6.8.1.1.10.5.21 Finalidade
Promover a formação e a integração inicial de novos colaboradores, facilitando a
adaptação do recém admitido às rotinas, competências, atividades a serem desenvolvidas e aos
procedimentos de segurança exigidos de cada setor, para o atendimento das necessidades do
serviço de maneira mais rápida, autônoma e segura, e ainda estimular o relacionamento mais
próximo e saudável entre o novo colaborador e a equipe.
6.8.1.1.10.5.22 Responsáveis
Ação implementada pela Gerência da área de lotação do novo colaborador
Competências a serem trabalhadas
a) orientação e acompanhamento do colaborador quanto às atividades a serem
desenvolvidas, rotinas e procedimentos adotados no setor; b) criação de procedimento padrão
para o acompanhamento inicial do colaborador recém-admitido, promovendo os
conhecimentos necessários sobre os procedimentos de segurança e rotinas padronizadas em
cada setor;
6.8.1.1.10.5.23 Metodologia
Os colaboradores passarão pelo Treinamento Inicial para o Exercício das Funções
composto por um programa teórico-prático estruturado para atender as necessidades de cada
seção, conduzido pelo setor de Educação Permanente e pela gerência de lotação do novo
colaborador. (Duração mínima de 7 a 10 dias)
Orientação e acompanhamento por profissional mais experiente. O colaborador será
acompanhado pelo supervisor da área. O treinamento deverá será estruturado de acordo com
as peculiaridades de cada área de modo a proporcionar ao colaborador maior acolhimento e
segurança no desempenho das funções inerentes ao cargo. As atividades serão realizadas
gradativamente, conforme o desempenho demonstrado no dia a dia.
6.8.1.1.10.5.24 Objetivos
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a)
preparação desse novo colaborador para a aplicação prática dos conhecimentos às
atividades inerentes ao seu cargo;
b)
orientação e acompanhamento do novo colaborador quanto às atividades a serem
desenvolvidas, rotinas, protocolos e procedimentos adotados no setor;
c)
treinamento sobre políticas e protocolos institucionais: política de gerenciamento de
riscos, protocolo de higienização de mãos, identificação do paciente, cuidados paliativos,
prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão.
6.8.1.1.10.5.25 Público-alvo
Novos Colaboradores.
6.8.1.1.10.5.26 Carga horária
O treinamento a ser definido conforme as necessidades de cada gerência e quantidade
de participantes por turma, deverá ter uma programação mínima de 7 dias, com carga horária
mínima de 42 a 60 horas.
6.8.1.1.10.5.27 Periodicidade
De acordo com a admissão de novos colaboradores.
6.8.1.1.10.5.28 Resultados esperados
Os resultados esperados serão norteados pela melhora dos requisitos de conhecimento,
atitudes, habilidades e eficácia organizacional:

a) melhor adaptação do novo colaborador às rotinas e competências exigidas ao
desempenho de suas funções;
b) maior compreensão da importância do emprego dos protocolos em serviços de saúde
da rede pública na construção do processo de trabalho e do modelo de atenção em saúde,
com o estabelecimento de uma aprendizagem significativa.
c)

utilização efetiva dos protocolos institucionais no dia a dia.

d)

diminuição da rotatividade e de custos com seleção de pessoal;

6.8.1.1.10.5.29 Avaliação
A avaliação do treinamento em serviço será realizada por meio de instrumentos
padronizados:

a)
avaliação inicial do colaborador: onde se mede o nível de conhecimento pré-existente
do colaborador;
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b)
avaliação do supervisor imediato (gerente) com 45 dias de experiência (contratação)
(pós-treinamento): avaliação de desempenho estruturada de acordo com as competências
organizacionais e técnicas de cada função,
c)
avaliação do supervisor imediato (gerente) com 90 dias de experiência (contratação):
avaliação de desempenho estruturada de acordo com as competências organizacionais e
técnicas de cada função, porém com grau de complexidade mais elevado. alinhamento dos
resultados com as necessidades de desenvolvimento dos treinandos;
6.8.1.1.10.6 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
A avaliação do Programa ocorrerá por meio do controle de indicadores específicos
realizados anualmente:

Média do aproveitamento teórico prático do treinamento admissional da equipe
(avaliação inicial, avaliação do supervisor (gerente) com 45 e com 90 dias (avaliação do
alinhamento dos resultados com as necessidades de desenvolvimento dos treinandos)
Avaliação do colaborador sobre o programa de acolhimento (satisfação quanto ao
programa oferecido e quanto aos condutores do treinamento).
-

Turn-over no período de experiência (90 dias) e suas causas de desligamento.

O programa de acolhimento deverá ser validado através de ação conjunta dos gestores
de todas as áreas hospitalares, pois o sucesso do mesmo depende da coparticipação de todos
os envolvidos no processo, que devem garantir que o colaborador se sinta pertencente ao seu
grupo de trabalho no seu ambiente de atuação.
6.8.1.1.10.7 DISPOSIÇÕES GERAIS
O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que os
objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.
6.8.1.1.10.8 REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada. Brasilia: Ministério da
Saúde, 2009.
(Série B. Textos Básicos de Saúde).
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2002.
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Programa De Avaliação De Desempenho E Implantação Do Plano De Desenvolvimento
Individual Dos Colaboradores
6.8.1.1.11.1 APRESENTAÇÃO
O sistema público de saúde tem sido um dos alvos privilegiados das iniciativas nacionais
de reformulação da administração pública, devido a aspectos como a magnitude de seus gastos
e do quantitativo de pessoal nele empregado. Dentre os inúmeros desafios existentes na gestão
pública hospitalar, está a redução dos custos e melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços
de saúde prestados aos usuários.
O perfil do colaborador da Policlínica, a partir do novo modelo de gestão iniciado pela
INSTITUTO CEM, vem passando por um processo de mudança bastante significativa e sendo
percebida, principalmente, nos métodos e processos de trabalho que hoje buscam acima de
tudo, atender aos anseios da sociedade, no que se refere à prestação dos serviços de saúde.
Os serviços prestados apesar de ainda não corresponderem plenamente às expectativas
do cidadão estão mais otimizados e com uma substancial melhoria. Uma das causas dessa
melhoria pode ser atribuída ao novo perfil exigido ao colaborador, em função do
aprimoramento de suas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes o que leva a
consciência da responsabilidade e comprometimento necessários aos profissionais da saúde.
É no sentido de encontrar caminhos e mecanismos para subsidiar a gestão por
competências através da efetiva implementação da Avaliação de Desempenho e do Plano de
Desenvolvimento Individual que será traçado neste Programa, pela Gerência de Recursos
Humanos em parceria com os órgãos superiores e Gerências, estratégias para identificação das
competências que interferem no desempenho do colaborador e que possam ser aprimoradas
por meio do plano de desenvolvimento individual.
6.8.1.1.11.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Identificar efetivamente através do Sistema de Avaliação de Desempenho Individual as
competências que interferem no desempenho do colaborador e que possam ser aprimoradas
por meio do plano de desenvolvimento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

– permitir o acompanhamento contínuo do colaborador, visando a melhoria e
aprimoramento de seu trabalho;

•

– subsidiar a gestão por competências;

•

– promover ações para o desenvolvimento pessoal e profissional do colaborador como
forma de viabilizar o alcance das metas institucionais;
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•

– assegurar a aplicação do sistema de avaliação de desempenho com os respectivos
planos de desenvolvimento individuais;

•

– subsidiar a Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento na Política de Gestão de
Pessoas. VI – traçar ações que proporcionem aos colaboradores uma boa leitura da
definição dos indicadores de comportamentos, proporcionando maior compreensão do
significado dos fatores; VII – Definição efetiva dos Planos de Desenvolvimento Individual
a partir das necessidades detectadas nas avaliações das competências;

•

– fortalecer ações para o cumprimento dos objetivos estratégicos ligados à Perspectiva
de Aprendizado;

•

– melhorar a adesão de colaboradores e gerentes ao Sistema de Avaliação de
Desempenho;

6.8.1.1.11.3 JUSTIFICATIVA
O planejamento e a execução das políticas de recursos humanos, representam estratégia
de suma importância para a melhoria da qualidade dos serviços, que repercutem diretamente
nos resultados institucionais e, estes resultados representam a satisfação da sociedade em
relação aos serviços de saúde.
Nessa perspectiva, o processo de avaliação de desempenho promove embasamento para
julgar sistematicamente o resultado do trabalho dos servidores, podendo fundamentar decisões
em relação a aumento de salários, promoções, transferências e afastamentos. A organização
pode ainda utilizar estes dados obtidos, para demonstrar para o servidor como está o seu
desempenho, reforçando neste, comportamentos que agreguem valor a instituição e investindo
nas potencialidades identificadas (DUTRA, 2008).
Gestão por competências é um sistema de gestão desenvolvido no sentido de identificar
e gerir perfis profissionais que proporcionem um maior retorno à instituição, identificando os
pontos fortes, de excelência e as oportunidades de melhoria, suprindo lacunas e agregando
conhecimento.
Nesse contexto com o objetivo de formalizar e registrar o acompanhamento eficiente do
colaborador, acompanhamento integrado aos propósitos da instituição, foi implantado na
Unidade o SIAD/PDI(Sistema de Avaliação de Desempenho e Plano de Desenvolvimento
Individual), com a utilização da Avaliação de Desempenho por competências.
A partir da análise dos relatórios do primeiro período avaliativo (26/05/2014 a
18/06/2014) observou-se pontos críticos e inconsistências que demandam o estabelecer de
planejamento organizacional para que essa ferramenta atinja suas finalidades, quais sejam:
promover o desenvolvimento pessoal e profissional do colaborador e elevar a qualidade dos
serviços prestados. Os registros realizados para traçar os planos de desenvolvimento
evidenciaram que não houve entendimento real dos propósitos da ferramenta, uma vez que as
ações de treinamento sugeridas foram desvinculadas da prática dos colaboradores ou trata-se
de ações que não estão relacionadas à programas de capacitação.
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Observou-se ainda uma incompreensão do significado dos elementos por ausência de
uma boa leitura da definição dos indicadores. Não houve ainda devolutiva ao colaborador sobre
os resultados de sua avaliação e na identificação de necessidades de desenvolvimento
específicas.
A elaboração do Plano Desenvolvimento do Colaborador da Policlínica a partir da
Avaliação de Desempenho buscou atender as diretrizes da unidade, por meio do
desenvolvimento de um corpo funcional qualificado, com as competências necessárias ao
cumprimento de suas metas para o desenvolvimento da sua missão. Nesse cenário, o Programa
de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento busca traçar estratégias para a efetiva
formação de um corpo funcional possuidor de competências essenciais à execução de suas
atividades, conforme as atribuições de seu cargo ou da área de sua lotação/atuação.
6.8.1.1.11.4 PÚBLICO-ALVO
Todos os colaboradores atuantes na Policlínica deverão participar das ações descritas no
Programa.
6.8.1.1.11.5 AÇÕES
O Programa de Avaliação de Desempenho da Policlínica será implementado por ações
planejadas a partir da análise dos resultados dos pontos críticos que se apresentaram no
primeiro período avaliativo, as ações serão traçadas especificamente para cada finalidade, e
seguirá nas seguintes linhas de ação:
6.8.1.1.11.5.1 Ações que objetivem maior adesão dos colaboradores ao Sistema de Avaliação
Desenvolvimento da Política de Avaliação de Desempenho
Finalidade
Estabelecer diretrizes para a realização da Avaliação de Desempenho e do Plano de
Desenvolvimento Individual dos colaboradores, formalizando os parâmetros utilizados.
Metodologia
A partir do estudo dos objetivos, missão e valores da Unidade e dos processos de trabalho
já existentes na Unidade será traçada a Política de Avaliação de Desempenho para sistematizar
os princípios, diretrizes e normas na realização da Avaliação de Desempenho dos Colaboradores
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos em parceria com os órgãos superiores para validação.
6.8.1.1.11.5.2 Emissão de Relatórios setoriais com os percentuais de adesão ao Sistema
Finalidade
Informar às gerências o percentual de adesão de cada setor.
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Metodologia
Impressão de Relatório setorial de percentuais de participação à Avaliação de
Desempenho e encaminhamento posterior às Gerências.
Responsável
Gerência de Recursos Humanos.
6.8.1.1.11.5.3 Elaboração de Cronograma de visitas in loco
Finalidade
Informar sobre a importância da utilização correta da ferramenta e as implicações do não
cumprimento da avaliação no período avaliativo.
Metodologia
Será planejado cronograma para a realização de visitas in loco a todas as Gerências da
Unidade para análise dos relatórios e orientações sobre a importância da utilização correta da
ferramenta e as implicações do não cumprimento do período avaliativo.
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos em parceria com as Gerências a serem visitadas.
6.8.1.1.11.5.4 Programação de ações educativas
Finalidade
Mobilização dos gestores e colaboradores para a realização da Avaliação.
Metodologia
Elaboração de panfletos, e-mails, palestras, capacitações in loco voltados para à rotina
setorial da Unidade.
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos em parceria com a Assessoria de Comunicação.
6.8.1.1.11.5.5 Criação de mecanismos de monitoramento setoriais
Criação de mecanismos de monitoramento setoriais de realização das avaliações e do
preenchimento do plano de desenvolvimento individual
Finalidade
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Alcançar o maior número possível de avaliações por setor.
Metodologia
Envio de e-mail padrão às Gerências e Diretoria periodicamente lembrando dos prazos a
serem cumpridos e das tarefas a serem realizadas.
Responsável
Gerência de Recursos Humanos.
6.8.1.1.11.5.6 Encaminhamento de relatório final por período avaliativo
Deverá ser encaminhado relatório final à Diretoria Geral da unidade e solicitação de
advertências aos colaboradores que não realizaram a avaliação no período avaliativo.
Finalidade
Responsabilização pelo não cumprimento da avaliação.
Metodologia
Encaminhamento de relatório final à Diretoria Geral da unidade para as intervenções
necessárias.
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Diretoria Geral da unidade.
6.8.1.1.11.5.7 Ações que objetivem maior compreensão ao significado dos fatores
6.8.1.1.11.5.8 Avaliar as definições das características comportamentais
Finalidade
Proporcionar aos gerentes e colaboradores uma boa leitura da definição das
características comportamentais e dos fatores de avaliação com vistas a torná-las mais
acessíveis e relacionadas à prática dos colaboradores;
Metodologia
Avaliar as definições das características comportamentais e proceder alterações para
melhor entendimento das competências, estabelecer ainda definições para as avaliações dos
fatores :
Insuficiente, Abaixo do Esperado, Dentro do Esperado e Acima do Esperado.
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Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Departamento de Tecnologia.
6.8.1.1.11.5.9 Ações que objetivem maior entendimento quanto ao uso da ferramenta PDI (Plano
de Desenvolvimento Individual)
6.8.1.1.11.5.10 Promoção de alterações no sistema
Finalidade
Facilitar o preenchimento correto do Plano de Desenvolvimento Individual.
Metodologia
Serão realizadas alterações no sistema discriminando os tipos de ações de
desenvolvimento para a elaboração do plano de desenvolvimento individual(ex.: visitas,
leituras, benchmarking), possibilitando ao avaliador acesso às ações de desenvolvimento
através de aba de seleção).
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Departamento de Tecnologia.
6.8.1.1.11.5.11 Ações que objetivem maior adesão do colaborador na definição do Plano de
Desenvolvimento Individual.
6.8.1.1.11.5.12 Programar ações educativas referentes à ferramenta do Feedback.
Finalidade
Mobilização dos gestores para o uso do feedback, como ferramenta essencial para a
Educação e motivação das pessoas para o desempenho mais eficaz das atividades dos
colaboradores.
Metodologia
Programar ações educativas: informativos, oficinas, palestras, reuniões in loco.
Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos, Assessoria de Comunicação e Multiplicadores”.
6.8.1.1.11.6 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Periodicidade da Avaliação
Anual
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1225

Proposta Policlínica Regional - Posse

Metodologia
A verificação do cumprimento dos objetivos traçados ocorrerá através da:
a)análise dos relatórios de adesão ao sistema de avaliação de desempenho e comparação
ao período avaliativo anterior.
b)

análise dos Planos de Desenvolvimento Individuais definidos;

c)

verificação do aumento da adesão dos grupos de profissionais;

6.8.1.1.11.7 DISPOSIÇÕES GERAIS
O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que os
objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.
6.8.1.1.11.8 REFERÊNCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Atlas,
1981. DUSSAULT, G. A gestão dos serviços públicos de saúde: características e exigências.
Revista de Administração Pública, v. 26, n.2, p. 9-19, 1992.
Disponivelemhttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8792/75
31. Acesso em 19/12/2014.
Formosi, Janaina de Lara, Silva de, Malene Buhler, Avaliação de desempenho no modelo
de gestão por competências: uma experiência de utilização. Acesso em:
http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo_licenciatura.php?codigo=TL0001,
em data de acesso 01/12/2014.

acesso

SANTOS, M. A. B.; GERSCHMAN, S. As segmentações da oferta de serviços de saúde no
Brasil: arranjos institucionais, credores, pagadores e provedores. Revista Ciência e Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 795-806, 2004, Disponível em
http://ibras.net/Arquivoscientificos/SUS/As%20segmentacoes%20da%20oferta%20de%20serv
icos%20de %20saude%20%20Brasil.pdf>acesso em 24/11/2014
Souza, Eugênia Silva de. Avaliação de desempenho por competências: um estudo de sua
aplicabilidade com enfermeiros de um hospital público estadual no município de Recife.
Disponível em http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2010sousa-es.pdf,>acesso em 26/11/2014.
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Programa De Capacitação E Qualificação Dos Colaboradores
6.8.1.1.12.1.1 APRESENTAÇÃO
As transformações e desafios que ocorrem nos processos de trabalho, como as novas
informações que provocam as constantes mudanças, têm exigido uma educação permanente e
continuada para o exercício das competências de cada função na Unidade.
Esta educação é entendida como um conjunto de ações estrategicamente planejadas,
com cursos de capacitação e de qualificação, as quais visam desenvolver conhecimentos,
habilidades e competências que se encontrem alinhadas com os objetivos estratégicos traçados
e ao Plano de Desenvolvimento Anual.
O local de trabalho tornou-se um novo ambiente de aprendizagem, o qual favorece uma
troca de experiências que propicia uma melhoria da qualidade na prestação de serviço aos
usuários do Sistema Único de Saúde.
Assim, o Programa de Capacitação e Qualificação ora proposto busca a capacitação dos
profissionais em atender as exigências legais para a qualidade e segurança na assistência, ensino
e pesquisa, e também a possibilidade de melhoria na qualidade de vida no trabalho.
6.8.1.1.12.1.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Capacitar, qualificar e promover o desenvolvimento dos colaboradores da Policlínica,
propiciando o crescimento profissional de seus profissionais ao alcance da missão institucional
e à excelência nos serviços prestados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
desenvolver as competências individuais requeridas para o alcance dos objetivos
institucionais;

-

promover capacitações para a formação de lideranças com as seguintes habilidades:
conhecimento técnico gerencial, relações Interpessoais e liderança mobilizadora;

-

realizar, de forma contínua, o levantamento de necessidades e a avaliação das ações de
capacitação;

-

favorecer a equidade do acesso às ações de capacitação previstas no levantamento de
necessidades de treinamento setoriais;

-

garantir a transparência do levantamento de necessidades e das avaliações das ações
de capacitação;

-

responder às demandas que se articulem com os Programas de Avaliação de
Desempenho e dos
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Planos de Desenvolvimento Individuais traçados;
promover ações para maior adesão dos colaboradores aos eventos de capacitação;

-

6.8.1.1.12.1.3 JUSTIFICATIVA
A valorização do ser humano é alternativa para a solução dos problemas que, a cada dia,
vão surgindo como entraves na realização dos objetivos na Administração Pública. Assim, pelo
viés da capacitação é possível obter colaboradores cada vez mais aptos a desempenharem seus
papéis em benefício dos que dele necessitam.
Considere-se, pelo viés acima, que a capacitação é uma atividade meio e uma das
possibilidades de formação do trabalhador para o exercício das suas atividades.
As ações para a capacitação dos profissionais são norteadas a partir da tríade: formação
para o exercício do cargo, para atuação no ambiente organizacional e para o exercício da função,
tendo como foco a premissa básica de que o ser humano, ao transformar-se, transforma
também o ambiente no qual interage.
A Policlínica através do processo de Acreditação encontra-se dentro de diversas novas
reflexões e mudanças no cenário interno sobre a melhoria da qualidade e segurança na
assistência.
Os processos de trabalhos conforme exigência de órgãos fiscalizadores e certificadores
requerem nesse novo cenário e a implementação de um Programa de Capacitação alinhado às
necessidades e compromissos institucionais e essencial na construção de um processo de
educação continuada/permanente, voltado ao conhecimento, experiências e práticas
profissionais, aos valores e missão da Unidade e à promoção do desempenho e qualidade de
vida dos profissionais.
6.8.1.1.12.1.4 PÚBLICO-ALVO
Todos os colaboradores atuantes na Policlínica participarão das ações descritas no
Programa.
6.8.1.1.12.1.5 AÇÕES
As Ações de capacitação serão implementadas a partir de levantamento de demandas,
considerando os fatores:
•
•
•
•
•
•

as metas das Unidades estabelecidas no Contrato de Gestão;
os processos de trabalhos conforme exigência de órgãos fiscalizadores, certificadores e
financiadores (Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, processo
de acreditação- ONA e outros);
o resultado da Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno e Externo;
o resultado da Avaliação de Desempenho dos profissionais realizada periodicamente;
elaboração de cronograma de execução das ações;
registro de todas as ações de capacitação/educação realizadas;
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•

avaliação da aplicabilidade das ações de capacitação nos processos de trabalho;
monitoramento dos indicadores de resultados referentes à capacitação.
A partir do levantamento das demandas as ações serão traçadas nas seguintes linhas:

6.8.1.1.12.1.6 Realização de Eventos de Aprendizagem
– Finalidade

I

Viabilizar o desenvolvimento das competências individuais e institucionais dos
colaboradores.

II

– Metodologia

Promoção de capacitação gerencial e técnica aos colaboradores com o apoio do Plano
Anual de Treinamento e Desenvolvimento.
Anualmente, antecedendo o levantamento de necessidades de treinamento, deverá ser
realizada abordagem de reflexão prévia do contexto do setor, das atuais práticas de gestão e
dos grupos de trabalho, de modo a permitir aos gestores, fazer um balanço das aptidões e dos
conhecimentos experienciais, e perceber melhor como esses tem se manifestado no exercício
das suas funções e do seu grupo de trabalho.
O recurso utilizado para o mapeamento do nível de desempenho dos gestores e suas
equipes de trabalho em relação às competências requeridas, será um levantamento ao término
de cada ano, utilizando-se de ferramentas que possibilitem uma identificação e uma definição,
não apenas das qualificações necessárias, mas também dos comportamentos e dos resultados
esperados do setor, tendo em vista o planejamento estratégico da unidade. Tal instrumento
deverá prever ainda, um levantamento de necessidades de treinamento dos colaboradores a
partir da análise dos problemas de desempenho identificados nos setores, que podem ser
melhorados através de formação.
Identificadas e analisadas as necessidades de capacitação, dos gestores e das suas
equipes de trabalho, deverão ser elaborados os planos de desenvolvimento setoriais e
consolidados no Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento.
Além do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento, rotineiramente será utilizado o
Check List de Observação in Loco” pelos Gerentes/Supervisores de áreas, que permite
identificar, no próprio local de trabalho, os desempenhos dos colaboradores, as mudanças de
comportamentos ocorridas após treinamentos, bem como, as lacunas de desenvolvimento
existentes.

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Gerências das áreas afins.

IV - Normas e Critérios
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a) Para eventos promovidos pela Instituição
Todos os eventos promovidos pela unidade deverão ser coordenados e/ou registrados no
GRH; para fins de validação e registros de relatórios e indicadores, com vistas a serem
devidamente reconhecidos pelas instâncias superiores;

•

Área promotora do evento preenche o formulário Projeto de Evento que
informa os objetivos gerais, público alvo, número de vagas, data provável de realização,
local, metodologia e técnicas e conteúdo programático;

•

O DGP assume a coordenação do evento e executa todas as ações previstas no
Check-List até a sua realização.

•

Ao término do evento, o GRH, juntamente com o setor promotor, avaliarão os
resultados obtidos;

•

Após a avaliação, serão encaminhados relatórios às Diretorias e Diretoria Executiva da
INSTITUTO CEM para ciência;

•

Finalizado o processo, as planilhas de controle deverão ser alimentadas para fins de
registro e geração dos indicadores de treinamento.
b) Para eventos promovidos por outras instituições
O DGP divulga os eventos disponibilizados nos setores afins da unidade;

•

Acompanha e encaminha o processo de inscrição dos colaboradores interessados às
instituições de ensino;

•

Ao término do evento, o DGP recebe os comprovantes de participação e os encaminha
aos setores de lotação dos colaboradores.

•

As solicitações de afastamento para a participação em eventos no horário de expediente
deverão obedecer os critérios estabelecidos pelo Regulamento para solicitações dessa natureza.
6.8.1.1.12.1.7 Dimensionamento das necessidades de treinamento setoriais e consolidação do
plano anual de capacitação

I

– Finalidade

Realizar o levantamento das necessidades de treinamento para a consolidação do plano
anual de capacitação do planejamento.

II

– Metodologia

A partir do envio das demandas de cada setor é realizado a consolidação das necessidades
através da elaboração do Plano de Capacitação relativo ao ano que se segue.
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III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Gerências da Unidade.
6.8.1.1.12.1.8 Realização de capacitações voltadas à qualificação das lideranças

I

– Finalidade

Organização de capacitações voltadas à qualificação das lideranças para a melhora no
desempenho das competências requeridas.

II

– Metodologia

Realização de cursos, dinâmicas, palestras para o desenvolvimento das habilidades
gerenciais;

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos
6.8.1.1.12.1.9 Realização das capacitações apontadas no levantamento de necessidades de
treinamento anuais

I

– Finalidade
Cumprir a meta traçada no planejamento estratégico.

II

– Metodologia

Realização das capacitações solicitadas através de elaboração de projeto de evento em
parceria com a Gerência solicitante e organização do evento.

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Gerências
6.8.1.1.12.1.10 Realização de Avaliação Geral do Treinamento e Avaliação de Reação

I

- Finalidade
Avaliar o treinamento realizado para as intervenções que se fizerem necessárias.

II

– Metodologia

Após cada treinamento realizado é aplicado a avaliação geral do evento e após aplicada a
Avaliação de reação ao gerente solicitante que permite avaliar a aplicabilidade das ações de
capacitação nos processos de trabalho ;
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III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos, participantes dos treinamentos, Gerentes das seções
participantes do treinamento.
6.8.1.1.12.1.11 Realização de treinamentos pontuais

I

– Finalidade

Analisar a conveniência e após atender as demandas pontuais dos setores que se
delinearem fora do planejamento anual.

II

– Metodologia

Elaboração de Projeto junto à Gerência solicitante e organização da capacitação
solicitada;

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Gerência solicitante
6.8.1.1.12.1.12 Registro de todas as ações de capacitação/educação realizadas e análise dos
resultados alcançados

I

– Finalidade
contabilizar as ações para análise dos resultados

II

- Metodologia

Contabilização das ações de capacitação realizadas que possibilitem a análise dos
resultados e emissão de relatórios;

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos
6.8.1.1.12.1.13 Formalização dos processos de afastamento para participação dos colaboradores
em eventos

I

– Finalidade
Obediência aos critérios estabelecidos para essa finalidade.

II

– Metodologia
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Autuação e instrução de processos conforme regulamentação interna para esse fim,
observação da obediência às condições prevista na normatização;

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos, Gerências, Diretorias, Diretoria Executiva/INSTITUTO
CEM e SES.
6.8.1.1.12.1.14 Divulgação das capacitações e qualificações promovidas internamente e também
fora da Unidade

I

– Finalidade
Mobilizar um maior número de colaboradores na participação às capacitações.

II

– Metodologia
Informes na intranet, e-mails, informes às gerências, avisos nos murais;

III – Responsáveis
Gerência de Recursos Humanos e Assessoria de Comunicação.
6.8.1.1.12.1.15 METAS

•

Executar 70% das atividades programadas das ações de capacitação planejadas;

•

Capacitar o mínimo de 20% dos colaboradores anualmente;

•

Promover 20h (vinte horas) de capacitação mínima obrigatória anualmente por
colaborador

•

Promover ações para que no mínimo 10% (dez por cento) de colaboradores participem
de programas de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu .
6.8.1.1.12.1.16 RESULTADOS ESPERADOS

•

Melhoria da qualidade dos serviços prestados;

•

Desenvolvimento da gestão;

•

Padrões éticos de comportamento;

•

Maior Qualificação colaboradores

•

Objetivos institucionais alcançados.
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•

Cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas no Programa;

6.8.1.1.12.1.17 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
A Avaliação do Programa será anual e realizada a partir da:

a) análise dos resultados alcançados e dos resultados esperados traçados neste
instrumento;

b) monitoramento dos indicadores de resultados referentes à capacitação;
d) monitoramento do resultado da Avaliação de Desempenho dos profissionais e dos
Planos de
Desenvolvimento Individuais traçados em cada período avaliativo;

e) comparativos entre o dimensionamento de necessidades e o relatório do plano anual
de capacitação.
6.8.1.1.12.1.18 DISPOSIÇÕES GERAIS
O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que os
objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.

6.8.2

6.8.2.1

Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho
e Avaliação de Desempenho e Sugestão de Condutas para combater absenteísmo e
estimular produção.
PROPOSTA PARA ESTABELECIMENTO DE NORMAS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL,
CONTRATO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SUGESTÃO DE CONDUTAS
PARA COMBATER ABSENTEÍSMO E ESTIMULAR PRODUÇÃO.
Regulamento Dos Procedimentos Para Recrutamento, Seleção E Contratação De
Pessoal

Art. 1º Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os procedimentos que serão
adotados pelo INSTITUTO CEM , pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade econômica,
inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, qualificado como Organização Social no âmbito
do Estado de Goiás pelo DECRETO Nº 9.184, DE 12 DE MARÇO DE 2018, em cumprimento ao art.
17, da Lei nº 15.503/05, torna público o presente Regulamento para o recrutamento, a seleção
e a contratação de pessoal, bem como caracterizar e definir os procedimentos padrão,
identificando e conceituando os recursos a serem utilizados.
§1º As normas estabelecidas nesse Regulamento serão aplicadas exclusivamente no
âmbito das relações estabelecidas nos Contratos de Gestão celebrados com Estado de Goiás, e
serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
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§2º Os procedimentos especificados por esse Regulamento serão regidos pelos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade boa-fé, isonomia, julgamento objetivo,
eficiência e probidade e, bem ainda, pela adequação aos objetivos do Instituto CEM.
§3º É vedada, nos termos da Lei Federal nº 9.029/95, a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste
caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.
§4º Os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal serão realizados pela área
de Recursos Humanos do Instituto CEM, por meio de técnicas e pessoal capacitado, facultada a
realização por terceiro interposto, total ou parcialmente, obedecidos em quaisquer casos os
procedimentos estabelecidos nesse Regulamento.
Art. 2º Para a finalidade deste regulamento considera-se:
I. Recrutamento: toda atividade desenvolvida com o intuito de atrair candidatos
interessados ao preenchimento de cargo, a partir de uma vaga com perfil e necessidade
previamente definidos.
II.
Recrutamento externo: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização.
III.
Recrutamento misto: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair
candidatos internos e externos, potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro
da organização.
IV.
Cargo: composição de todas as atividades desempenhadas pelo profissional
empregado que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição
formal do organograma da empresa.
V.

Função: conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas.

VI.
Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo candidato
no formulário de cadastro do currículo e os requisitos publicados da vaga.
VII.
Seleção: toda atividade desenvolvida para a escolha, dentre os candidatos
triados, do profissional que melhor atende aos requisitos da vaga de trabalho oferecida.
VIII.
Pessoal: todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos
objetivos da Instituição, com vínculo empregatício direto, não terceirizado.
IX.
Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou entre unidades, no
mesmo cargo.
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X.
Promoção: alteração de cargo ou função, em linha ascendente, do profissional
já empregado da Instituição, que, tendo participado de processo seletivo, for selecionado para
novo cargo ou função.
Art. 3º A Gerência Corporativa de Recursos Humanos será a responsável em orientar os
procedimentos para o recrutamento e seleção de pessoal das Unidades.
Parágrafo único: A abertura do processo de recrutamento e seleção se dará mediante
autorização expressa do Diretor Administrativo.
Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de recrutamento e seleção, podendo
ser externa ou mista.
Art. 5º O comunicado do recrutamento dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial
do Estado de Goiás, contendo o cargo” com indicação do sítio do Instituto CEM para consulta do
edital com as informações adicionais acerca da vaga, com um prazo mínimo de três dias de
antecedência.
Art. 6º O sítio do Instituto CEM informará obrigatoriamente o cargo, o número de vagas,
a carga horária, salário, benefícios, perfil básico exigido para o cargo ou função, etapas do
processo, conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, o endereço e prazo para o cadastro
dos currículos.
Parágrafo único: Outros meios de comunicação, além do Diário Oficial do Estado de Goiás,
poderão ser utilizados sempre que a administração julgar conveniente.
Art. 7º A inscrição dos candidatos, na fase de recrutamento dar-se-á através do cadastro
eletrônico do currículo, através do sítio www.institutocem.org.br.
Art. 8º A seleção dos candidatos se dará obedecendo aos critérios tecnicamente
admitidos, por meio de prova escrita e análise curricular, podendo ser conjugada a outros
instrumentos como, avaliação psicológica, entrevista técnica, comprovação de experiência e/ou
habilitação técnica operacional, testes psicológicos, provas situacionais entre outros legalmente
admitidos, desde que previamente previstos e divulgados no edital.
Art. 9º A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, é a fase da seleção que
consiste em aferir o candidato nas matérias de conhecimento geral e/ou vinculadas à área de
trabalho em que desenvolverá o seu exercício funcional.
Parágrafo único: A prova escrita será aplicada em dia, horário e local previamente
informados no sítio do Instituto CEM.
Art. 10 A análise curricular, de caráter classificatório, é a fase da seleção que consiste na
verificação da habilitação e/ou qualificação profissional e da experiência para o cargo
pretendido
Parágrafo único: A data, horário e local para entrega do currículo e dos respectivos
documentos comprobatórios serão previamente informados no sítio do Instituto CEM.
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Art. 11 O peso para os fins de pontuação e classificação da prova escrita e da análise
curricular, será expresso no respectivo edital.
Art. 12 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é a fase da seleção que consiste
da entrevista psicológica e/ou aplicação de testes comportamentais.
§1º Esta etapa será conduzida, obrigatoriamente, pela área responsável pela seleção,
através de seu quadro de psicólogos, ou a critério da administração, através de empresa de
consultoria ou profissionais da área de psicologia contratados especificamente para este fim.
§2º Após aferição dos testes aplicados e/ou entrevista psicológica, o psicólogo avaliador
recomendará ou não recomendará o candidato para ocupar o cargo pretendido.
§3º A data, horário e local para a realização da avaliação psicológica serão previamente
informados no sítio do Instituto CEM.
Art. 13 A entrevista técnica, de caráter eliminatório, é a fase da seleção que tem por
objetivo verificar as informações contidas no currículo, as habilidades do candidato, seu domínio
na área pretendida, sua disponibilidade para atuar em conformidade com as exigências do cargo
e determinações legais, bem como sua disponibilidade para início das atividades e condições de
submeter- se aos horários estabelecidos.
Art. 14 O remanejamento de empregados é critério de preenchimento de cargos e se dará
sempre mediante observação e avaliação de desempenho, autorizado pelos Diretores das
Unidades, com a expressa concordância do empregado remanejado.
Parágrafo único: O remanejamento só poderá ser autorizado com a condição de não
acarretar prejuízos e/ou transtornos a área de origem, nem ao empregado remanejado,
ressalvado o disposto na CLT e legislação esparsa.
Art. 15 O preenchimento de função, de chefia e assessoria, previsto no organograma, por
se tratar de atividades de liderança e gestão, será de livre escolha do Diretor das Unidades ou
do Diretor Administrativo da Filial, observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia
para o desempenho da função, ouvido o Recursos Humanos, e autorizado pelo Diretor
Presidente.
Art. 16 Os Diretores de Unidades são de livre escolha do Conselho de Administração,
observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia, ouvido o Diretor Presidente do
Instituto CEM.
Art. 17 Para os casos dos artigos 15 e 16 fica vedada a contratação de cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro)
grau, do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, Presidentes de autarquias,
fundações e empresas estatais, Senadores e Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado e Municípios, especificamente do Estado de Goiás, bem como dos
Diretores e Conselheiros do Instituto CEM.
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Art. 18 O INSTITUTO CEM manterá, para fins de divulgação das vagas e inscrição em seus
processos seletivos, um sítio na internet - www.institutocem.org.br, onde os Candidatos
interessados poderão tomar conhecimento e se inscrever para os processos seletivos em aberto.
§1º Os candidatos triados para os processos seletivos em aberto deverão comparecer em
dia/horário publicados no sítio do Instituto CEM para participação em cada uma das etapas do
Processo Seletivo.
§2º Após a publicação do comunicado de recrutamento de que trata o artigo 5º, o sítio
do Instituto CEM na internet será o canal de comunicação com os candidatos para todas as
etapas do processo seletivo, informações gerais, comunicação de data, horário e local da
realização de cada etapa do processo seletivo e suas eventuais alterações, bem como da
divulgação dos resultados e convocação para cada uma das etapas.
§3º O INSTITUTO CEM poderá, a seu critério, convocar os candidatos aprovados em
processo seletivo, cujo resultado final tenha sido publicado a menos de 6 (seis) meses para o
mesmo cargo.
§4º A convocação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a ordem de classificação,
sendo automaticamente desclassificado o candidato que, convocado, não comparecer no dia,
horário e local determinados na convocação.
Art. 19 Os candidatos classificados acima das vagas divulgadas constituirão cadastro de
reserva com validade de 6 (seis) meses, em conformidade com o § 3º, do artigo 18, não se
consubstanciando em garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito.
Parágrafo único: A utilização do cadastro de reserva é uma faculdade do Instituto CEM,
que, para tanto, avaliará as especificidades da vaga para a utilização do cadastro de reserva.
Art. 20 O Processo de Seleção de Pessoal do Instituto CEM obedecerá às seguintes etapas:
I. A Primeira Etapa, consistirá da publicação de comunicado no Diário Oficial do Estado de
Goiás, que dará publicidade da abertura de processo seletivo para contratação de pessoal,
constando o nome do cargo e o endereço eletrônico do Instituto CEM, onde o interessado
obterá todas as informações da vaga no edital próprio
II.
A Segunda Etapa será a divulgação do edital no sítio do Instituto CEM, constando
o cargo, número de vagas, carga horária, salário, benefícios, etapas do processo,
conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, perfil básico, endereço e prazo para o
cadastro dos currículos.
a)
Todas as vagas publicadas ficarão abertas para inscrição de candidatos pelo
período de quatro dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da administração, devidamente
justificado.
b)
Os interessados deverão acessar o sítio do Instituto CEM e se inscrever para a
vaga que pretende concorrer, sendo vedada a inscrição em dois ou mais processos,
concomitantemente.
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III.
A Terceira Etapa é a triagem curricular, que consiste na análise comparativa
entre as informações registradas no currículo cadastrado pelo candidato no sítio do Instituto
CEM e os requisitos publicados da vaga.
a)
A ausência de informações capazes de qualificar o candidato em face dos
requisitos exigidos para o cargo ensejará na não convocação do candidato para as etapas
subsequentes.
b)
A relação dos candidatos cujos currículos foram triados para a vaga será
publicada no sítio do Instituto CEM.
c)
Todas as informações qualitativas e quantitativas inerentes aos requisitos
exigidos para a vaga deverão ser comprovadas pelo candidato, por meio de documentos hábeis,
que deverão ser encaminhados no dia, horário e local que será publicado no sítio do Instituto
CEM.
IV.
curricular.

A Quarta Etapa será classificatória constituirá de prova escrita e/ou análise

a)
Para a seleção do candidato serão utilizados critérios objetivos de classificação,
em uma ou duas fases, por meio de prova escrita e/ou análise curricular, observadas as
características da vaga, previamente divulgados no edital.
b)
No caso da classificação se dar em duas fases, pela aplicação de prova escrita e
análise curricular, o edital deverá informar o peso de cada uma delas.
c)
Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela aplicação da
prova escrita, o edital informará os critérios de pontuação e de ponto de corte.
d)
Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela análise
curricular, o edital informará quais as condições de pontuação por titulação e experiência e
quando aplicável, o peso.
e)
A prova escrita, de caráter objetivo, conterá questões objetivas com conteúdo
de conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos, conforme requeira o perfil da vaga,
previamente divulgado no edital.
f) O edital definirá os critérios de desempate.
V.
A Quinta Etapa terá finalidade classificatória e/ou eliminatória e consistirá de
uma ou algumas das avaliações psicológicas, previamente informadas no edital.
a)
Testes Psicológicos, por meio de testes psicométricos e/ou testes de
personalidade.
b)
Técnicas Vivenciais, por meio de um ou algum dos métodos de dinâmica de
grupo, psicodrama e entrevista comportamental.
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Art. 21 A contratação do candidato selecionado se efetivará mediante:
I. conveniência administrativa e operacional.
II.

disponibilidade financeira.

III.
entrega da documentação completa, conforme requisitos descritos no
instrumento de divulgação da vaga.
IV.
apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, declarando apto o
candidato a exercer as funções que dele serão exigidas.
V.

demais dispositivos estatutários e previsão legal.

Art. 22 A administração do Instituto CEM deverá disponibilizar os meios necessários para
a realização do recrutamento e seleção.
Parágrafo único: Todos os documentos relacionados ao recrutamento e seleção deverão
ser processualizados e/ou digitalizados e arquivados no Recursos Humanos da Unidade, por um
período de dez anos, facultado o acesso às informações aos interessados, resguardada a
imposição de sigilo profissional.
Art. 23 A eficácia dos termos deste regulamento se submete ao controle estatal e social,
por meio de sua aprovação pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás e pelo Conselho de
Administração do Instituto CEM, em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art.
17 e inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás.
Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 25 Este Regulamento terá vigência após sua publicação no Diário Oficial do Estado de
Goiás.
Goiânia-GO, 03 Janeiro de 2019.
______________________________________
Thadeu de Morais Grembecki
Presidente do Conselho de Administração
Modelo De Contrato De Trabalho
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa INSTITUTO
CEM com sede na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, inscrita no
CNPJ sob N” 12.053.184/0001-37, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a)
xxxxxxx, domiciliado na Rua xxxx, , QD xxxxx, cidade de xxxxxxxxxxxx-GO, portador do CTPS N”:
xxxx serie xxxx , doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de
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Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas
cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes;
1”. O EMPREGADO trabalhar para a EMPREGADORA na função de XXXXXXXXXXXXXXXXX
e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as
necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições
_____________________________________________________________
EMPREGADORA
_____________________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxx
_____________________________________________________________
Responsável Legal (quando menor)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
1º TESTEMUNHA 2º TESTEMUNHA
2º. O local de trabalho situa-se na _________________________________________,
___________, CIDADE ______________ - GO, podendo a EMPREGADORA, a qualquer tempo,
transferir o EMPREGADO a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para o
qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou de outro dentro
do país.
3º. O horário de trabalho do EMPREGADO será o seguinte: Inicio do Expediente: 07:00
para Intervalo: : Entrada Intervalo: : e Final do Expediente: 17:00.
4º. O EMPREGADO receberá a remuneração de: R$ XXX (XXXXXXXXXXX) por mês.
5º. O prazo deste contrato Ø de 45 (quarenta e cinco ) dias, com início em: XXX/20xx e
término em: XXX/20xx.
6º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de
descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.
7º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de
Segurança a fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente
e demais disposições inerentes segurança a e medicina do trabalho.
8º. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, continuarão
em vigor as cláusulas constantes deste contrato.
INSTITUTO CEM
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9º.Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presente
das testemunhas abaixo.
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERINCIA
O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em XXXXX , fica prorrogado até
XXXXX.
____________________, ___ de ______________ ______________
_____________________________________________________________
EMPREGADORA
_____________________________________________________________
1ºTESTEMUNHA
_____________________________________________________________
2º TESTEMUNHA
Proposta para Identificar, controlar o absenteísmo e Estimular Produção
Identificar e controlar o absenteísmo nas empresas é o grande desafio dos gestores de
pessoas nos dias atuais.
Assim, o Instituto CEM, se dedicam cada vez mais para manter a motivação das suas
equipes. E tal investimento de tempo é justificado pelo impacto que a motivação tem nos
resultados da organização, seja em produtividade, turnover, clima organizacional ou controle do
absenteísmo.
Aliás, este último indicador, em especial, precisa ter muita atenção das empresas, pois
sua causa pode se dar diante de diversos fatores. Assim, a organização que não conseguir
entender as causas certamente terá os demais indicadores afetados.
6.8.2.1.3.1 Sugestões De Condutas
Analisar a situação
O absenteísmo excessivo não só prejudica o cumprimento das metas defrabalh0,
causando grandes dificuldades operacionais, mas também a habilidade de gerentes, chefes,
supervisores, em lidar com o problema. Assim, é imperativo que se controle as ausências não
justificadas.
Muitas vezes, a diferença entre supervisores com problemas de absenteísmo e aqueles
sem problema e apenas o tempo que. eles análise dos índices de comparecimento ao trabalho.
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Esses índices podem revelar situações graves identificadas aos funcionários que estão
apresentando distorções no índice de absenteísmo.
Demonstrar preocupação
Demonstrar ao funcionário que se está ciente da situação e preocupado com o caso. Em
geral, isso será suficiente para corrigir a situação. Contudo, se as ausências persistirem mesmo
depois de demonstrar a preocupação, deve-se passar para o estágio seguinte.
Explicar as consequências
Explicar ao funcionário faltoso todas as consequências de sua atitude e as dificuldades
que sua ausência causa ao setor, seja relembrando os aspectos da política da Policlínica ou os
ditames da legislação trabalhista.
Ao apontar as consequências de ausências excessivas, será levado em consideração o
indivíduo. Bons funcionários não se transformam em problemas da noite para o dia.
Nesta etapa, será avaliado o relacionamento do funcionário com a chefia ou mesmo com
colegas de trabalho.
Por mais bem dirigida que seja a política da Policlínica quanto ao absenteísmo, ela não
terá nenhum valor, a menos que a aplique na ocasião oportuna.
Profissionais de Enfermagem:
Observar a Proposta de "Regimento do Serviço de Enfermagem: "As faltas nos feriados e
nos finais de semana sem justificativa comprovada, significam "falta grave", uma vez que a
escala de serviço foi elaborada em condições que oferecem segurança e continuidade da
assistência prestada aos pacientes e o funcionário estará sujeito a suspensão de suas atividades
por 01 (um) dia de trabalho".
E ainda afirma que: "As faltas nos dias uteis também representam um comprometimento
no planejamento da assistência e na avaliação do funcionário faltoso, passível de medidas
disciplinares"*
Outros Profissionais
A coordenação responsável pelo funcionário deverá aplicar a - medida disciplinar
adequada.
Estímulo à Produção
O estímulo à produção compõe-se de um conjunto de fatores importantes e interligados:
•
•
•

Ambiente de trabalho estimulante e equânime
Salários competitivos
Possibilidade de crescimento profissional
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•

Remuneração adicional atrelada a desempenho profissional (meritocracia).
O INSTITUTO CEM adota essa política de estimular os profissionais da instituição.

PREVENINDO O ABSENTEÍSMO
•

Treinamento do funcionário recém-contratado

Será incluído na programação do treinamento introdutório a política da Policlínica:
missão, visão, valores, regimentos, normas, protocolos. Nesta oportunidade serão abordadas as
consequências do alto índice de absenteísmo para a Policlínica e para a equipe de trabalho.
•

Treinamento mensal

Será instituída uma política de reconhecimento e valorização dos funcionários, com
salários justos, benefícios, incentivos ao desenvolvimento e participação.
Em uma gestão moderna, como a que será implantada na Policlínica, o ser humano não
pode mais ser tratado como um recurso. A sua área de hoje em diante, será de VH: Valores
Humanos.
Afirma atualmente a literatura especializada que "não existe nenhuma técnica inovadora
de gestão que seja implantada na empresa se ela não estiver centrada no indivíduo. Ele é o
grande desencadeador das mudanças na sua organização. A empresa moderna só será
realmente vencedora se dedicar tempo e investimento aos seus valores humanos".
Por esta razão que para combater elevados índices de absenteísmo, Implementadas na
Unidade de saúde, programas que devem atender os 2 campos de objetivos: os da Instituição e
dos colaboradores:
A. Medicina Preventiva
Além de disponibilizar o atendimento implementadas ações de medicina de prevenção de
doenças como respiratório, AIDS, diabetes, saúde bucal, entre outras.
B. Programa de Ginástica Laboral
Por meio de convênio com Universidades e Faculdades serão realizadas duas vezes por
semana, aulas de 10 a 15 minutos de ginástica laboral, promovendo a integração entre os
colaboradores e a diminuição do absenteísmo por dores lombares.
C. Relatórios Gerenciais
O Departamento de Recursos Humanos emitirá relatórios mensais de faltas indicando as
ausências justificadas e não justificadas, para que sejam analisados pelos gestores dos diversos
setores, objetivando o acompanhamento das faltas de cada funcionário e da sua área de atuação
como um todo.
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D. Proposta para Manter um bom clima organizacional
De fato, se a sua empresa não oferece um clima saudável para seus colaboradores, manter
a produtividade, reter talentos e diminuir o absenteísmo se torna praticamente impossível.
Funcionários que não se sentem bem onde trabalham e que têm dificuldades de
relacionamento por causa de uma má gestão de pessoas não conseguem se doar como
deveriam, e acabam faltando com frequência para evitar os conflitos.
Logo, para oferecer um ambiente favorável ao crescimento e que motive a equipe a
alcançar bons resultados, é importante realizar pesquisas de clima regularmente. Elas permitem
a identificação das oportunidades na visão dos colaboradores e a elaboração de planos de ação
para resolver os problemas.
E. Proposta de Garantir que a comunicação seja eficiente
Uma comunicação ineficiente pode causa problemas de relacionamento entre toda a
equipe. Afinal, junto com a falta de informações, surgem ruídos (fofocas, especulações,
informações incompletas).
E, quando esses ruídos aparecerem, a equipe se sente desmotivada e evita estar presente
na empresa por meio de faltas, atrasos ou até mesmo desligamentos.
No ambiente organizacional, a comunicação engloba o diálogo presencial entre colegas e
também demais veículos: e-mail, reunião, telefone, tv corporativa etc. Assim, para ter
uma comunicação eficiente, é necessário entender o perfil dos colaboradores e descobrir qual
ferramenta é a mais adequada para a equipe.
F. Proposta de Oferecer um plano de carreira
Implementar e Desenvolver plano de carreira para os colaboradores da Policlínica, com
objetivo do desenvolvimento da carreira e o sucesso profissional.
Acreditamos no modelo de gestão, onde as ações de melhoria continua das atividades da
instituição, são alicerçadas pelos colaboradores engajados, assim é uma pessoa entende que a
organização não é a adequada para atingir esse objetivo ou que não possui um programa de
desenvolvimento concreto, com certeza ela optará pelo desligamento. Porém, esse
desligamento dificilmente acontece de uma hora para outra.
Alguns sinais, serão monitorados e acompanhados como: atrasos, queda de
produtividade, faltas, desmotivação, mau relacionamento com os colegas e insubordinação, e
após observações e evolução destes indicadores, as ações para entendimento das causas, serão
também analisadas.
Então, o plano de carreira será feito pelos gestores com a finalidade de buscar um
equilíbrio entre interesse do profissional e da Instituição.
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A partir do momento em que as expectativas do funcionário são mapeadas, o gerente
consegue estabelecer metas e criar um plano de desenvolvimento compatível com o objetivo
do profissional e da organização.
G. Proposta de Investir em feedbacks constantes
Assim como oferecer um plano de carreira ajuda na retenção de colaboradores e na
redução do índice de absenteísmo, os feedbacks também auxiliam na gestão de pessoas.
E, para ser possível mensurar o desenvolvimento individual e corrigir os pontos negativos,
o retorno sobre o desempenho de um profissional deve ser realizado constantemente.
Essa prática gera valor para a empresa na visão do funcionário, pois demonstra
comprometimento com os resultados, empenho no desenvolvimento da equipe e
reconhecimento pelas metas alcançadas.
Além disso, o acompanhamento feito de perto pelos gestores reduz consideravelmente
o absenteísmo, e reforça a importância do comprometimento de todos para o crescimento da
organização.
H. Proposta de Estabelecer políticas de reconhecimento
A falta de reconhecimento é outro dos principais fatores que levam um profissional a ficar
desmotivado, produzir menos e com menor qualidade e faltar no serviço.
Afinal, a maior parte das pessoas sente a necessidade de ser reconhecida quando
conquista algo. Quando esse retorno não vem, é comum encontrar reações negativas. E, no
âmbito organizacional, o absenteísmo pode ser apontado como uma dessas reações.
Portanto, visando a motivação da equipe, é importante que sejam desenvolvidas políticas
de reconhecimento voltadas para as necessidades e a percepção de valores dos funcionários.
Ou seja, cada organização encontrará uma maneira diferente de elaborar essa política.
As mais comuns são:
•
•
•
•
I.

Bonificação sobre meta batida
Day off
Viagens
Promoções
Proposta de Promover a qualidade de vida

Entendemos que o investimento na qualidade de vida dos funcionários traz muitos
benefícios para a instituição, tanto no ambiente de trabalho quanto na parte pessoal,
a qualidade de vida de um profissional permite uma vida mais saudável, com menos
doenças, menos estresse e mais disposição para suas atividades.
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Dessa forma, promover palestras voltadas para o bem-estar, incentivar a prática de
esportes, a alimentação saudável e demais atitudes são formas de melhorar a saúde dos
funcionários. E, consequentemente, diminuir o número de atestados médicos.
Nesse sentido, implementaremos ações para promoção da qualidade de vida com as
políticas de incentivo, e oferecer um benefício de atividade física e criar gincanas voltadas para
incentivar o cuidado com a saúde, por exemplo.
J.

Proposta de Realizar Análise da ergonomia para monitorar acidente ocupacional

O acidente ocupacional também é uma causa recorrente dos altos índices de absenteísmo
nas empresas. Este indicador, será monitorado E incluído os temas de maior apontamentos nos
treinamentos, seja por conta de novos procedimentos ou por reciclagem, para garantir que a
equipe esteja alinhada com os padrões de segurança.
A análise da ergonomia, diante das atividades Outra causa comum são as doenças
causadas por esforço repetitivo, que podem também ser evitadas por meio de
Implementar estudo ergonômico no desenvolvimento das atividades diárias dos
colaboradores, como uma ação para prevenir doenças causadas por esforço repetitivo, por
exemplo.
K. Proposta de Criar metas individuais
A Proposta de criação de metas, onde ao se definir individualmente os objetivos de cada
colaborador, cria-se uma responsabilidade em toda a equipe.
Primeiro, porque o colaborador vai entender o quanto sua ausência poderá interferir nos
resultados do grupo e da empresa. Segundo, porque o profissional terá objetivos para cumprir
se quiser manter-se no emprego.

Protocolo De Recursos Humanos
6.8.2.1.4.1 Preenchimento formulário de requisição movimentação de pessoal

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Preenchimento
formulário
movimentação de pessoal

de

requisição

Data:

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
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Descrever Processo para preenchimento do formulário de Requisição/Movimentação de
Pessoal.

2. REFERÊNCIA

Não se aplica.

3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos os setores da Policlínica de Urgências de
Goiânia

Coordenadores, Gerentes e
Diretores.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

•

Formulário de movimentação de pessoal;

6. DEFINIÇÕES

Fluxograma no anexo.

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

7.7.1. NO CAMPO REQUISIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Nos casos de Movimentação/Requisição de Pessoal, o Solicitante, munido do formulário,
deverá preencher os campos conforme segue:
Setor : colocar a área que requer a abertura da vaga;
Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de preenchimento da vaga, com
assinatura e carimbo;
Data da solicitação : é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH;

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1248

Proposta Policlínica Regional - Posse

Cargo solicitado : deverá ser preenchido o nome do cargo que será exercido pelo futuro
colaborador;
Data sugerida para início deve indicar em quanto tempo o setor terá a necessidade do
colaborador no posto de trabalho;
Motivo da Contratação por Substituição : deverá indicar exatamente o porquê da contratação
deste novo colaborador, com as opções: Desligamento (Caso a abertura da vaga se dê por
desligamento de outro colaborador); Troca de setor (Quando a abertura da vaga aconteceu
porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, irá ser remanejado para outro
departamento dentro da unidade); Estágio (Contratação com vínculo de estágio),
Transferência (Quando a abertura da vaga aconteceu porque o colaborador que ocupa a vaga,
atualmente, irá ser transferido para outra unidade); Promoção (Quando a abertura da vaga
acontece porque o colaborador que ocupa a vaga, atualmente, teve uma promoção) ou
Outros” quando o motivo não se encaixar em nenhuma das opções acima. O campo de
Substituição deverá ser preenchido nos casos de Desligamento, informando qual colaborador
será/foi desligado e em Desligado em” colocar a data de desligamento do colaborador.
Motivo da Contratação por AUMENTO DE QUADRO deve ser descrito o motivo pelo qual o
solicitante está requerendo um aumento de pessoal no seu setor, justificando nas linhas
disponibilizadas no formulário, na sequência e verso.
Salário ; Insalubridade e Jornada de trabalho solicitar auxílio ao Departamento Pessoal sobre
salário bruto, insalubridade e carga horária, em seguida, proceder preenchimento;
Sexo , Idade e Escolaridade informar de acordo com o pré‐requisito da função desejada;
O Departamento de Gestão de Pessoas deverá dar continuidade ao preenchimento do
formulário, conforme segue:
Solicitação atendida com preencher:
Data oficial de Admissão inserir data de início das atividades no setor solicitante do
candidato/colaborador;
Contratação de ou Movimentação de sinalizar se vaga foi preenchida via contratação de
candidato ou com movimentação de colaborador interno, após informar nome do candidato
mediante contratação ou colaborador mediante movimentação;
Processo seletivo nº se contratação, preencher o campo com número do processo seletivo;
De e Para , preencher campo de” apontando setor de origem do colaborador e para” setor de
destino;
7.2. NO CAMPO ALTERAÇÃO SALARIAL DE PESSOAL
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Nos casos de alteração salarial de Pessoas o Solicitante, munido do formulário, deverá
preencher os campos conforme segue:
Setor colocar a área que requer a alteração salarial;
Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de alteração salarial;
Data da solicitação é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH;
Nome colocar o nome do colaborador para qual será solicitado o reajuste;
A partir de preencher com a data desejada para reajuste;
Motivo sinalizar motivo para solicitação de alteração salarial: Promoção (colaborador foi
promovido a uma outra função); Troca de setor (Colaborador irá para um novo setor no qual
receberá salário diferente); Mudança de nível (Mudança de nível salarial dentro da tabela de
cargos e salários); Aumento (Quando solicitado aumento salarial).
Promovido para o cargo preencher nos casos de promoção com indicação do cargo desejado;
Salário atual ; Salário proposto ; Insalubridade atual e Insalubridade proposta solicitar
auxílio ao Departamento Pessoal sobre valores do salário bruto e insalubridade, em seguida
proceder preenchimento;
7.3. NO CAMPO DESLIGAMENTO DE PESSOAL
O solicitante do desligamento, munido do formulário, deverá preencher os campos conforme
segue:
Setor colocar a área que requer o desligamento;
Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de desligamento;
Data da solicitação é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH;
Nome completo e Cargo preencher os dados do colaborador;
Iniciativa do empregado deve ser preenchido quando o motivo do desligamento se dê por
pedido do colaborador;
Iniciativa do empregador deve ser preenchido quando o motivo de desligamento se dê por
iniciativa da empresa;
Justa causa preenchido quando o desligamento se dê por justa causa;
Sem justa causa preenchido quando o desligamento se dê sem justa causa;
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Escore de avaliação de desempenho deve ser incluída a nota da última avaliação de
desempenho;
Data do desligamento deve ser preenchida a data em que o desligamento ocorrerá;
7.4. NO CAMPO ENCAMINHAMENTO
O solicitante deverá recolher assinaturas dos responsáveis (Coordenação e Diretor da Área) e
o Diretor de Área deverá colher a assinatura do Diretor Geral. Em seguida, o solicitante
deverá encaminhar ficha para o DDRH e realizar alinhamento sobre a necessidade da
movimentação.
DDRH encaminhará o formulário para o RH e RH deverá validar e recolher assinatura da
Coordenação Regional.
7.5. NO CAMPO OBSERVAÇÕES GERAIS
O solicitante deverá detalhar o porquê e como se deu a tomada de decisão pelo setor nos
casos de Desligamento, Abertura de vaga ou Alteração salarial. Nos casos de Requisição de
Pessoal, também podem ser incluídos neste campo dados como especificações da vaga, perfil
técnico e comportamental desejado, escala, etc.
7.6. NO CAMPO PARECER DO RECURSOS HUMANOS
Setor de Gestão de Pessoas irá emitir parecer de acordo com aquilo que foi alinhado com o
solicitante e dirá qual a quantia estará liberada para a solicitação desejada, em seguida, em
Previsão de desembolso preencher o orçamento a ser liberado para atendimento à solicitação
e Data preencher data do parecer do Departamento de Gestão de Pessoas.
7.7. NO CAMPO PARECER FINANCEIRO
Setor Financeiro deverá preencher Sem dotação orçamentária caso não exista possibilidade da
liberação do orçamento indicado e Dotação orçamentária prevista para caso haja a
possibilidade de liberação, indicando a data posteriormente.
7.8. NO CAMPO PARECER SUPERINTENDENTE
O Superintende deverá preencher indicando seu parecer sobre a solicitação
7.9. NO CAMPO DESPACHO FINAL/FECHAMENTO RECURSOS HUMANOS
O Departamento de Gestão de Pessoas deverá finalizar o preenchimento do formulário,
indicando os detalhes do fechamento do processo.
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7.7. Tarefas Críticas/Especiais

‐ Não aprovação por parte da diretoria da Policlínica e/ou Coordenação do Instituto CEM da
requisição/movimentação de pessoal.

8. INDICADORES

Não se aplica.

9. DOCUMENTOS DE APOIO

‐ Arquivo de documentos no dossiê do colaborador.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

INSTITUTO CEM

Data Elaboração Visto
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11. Anexos

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1253

Proposta Policlínica Regional - Posse

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1254

Proposta Policlínica Regional - Posse

6.8.2.1.4.2 Processo De Recrutamento E Seleção De Pessoal

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Processo De Recrutamento E Seleção De Pessoal Data:

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
Criar e aplicar critérios de avaliação, para escolha de profissional com perfil adequado
para o local certo, dentro da Policlínica.
2. REFERÊNCIA
Gestão de Pessoas, I. Chiavenato, Ed. Campus, Rio de Janeiro – RJ, 11ª tiragem, 1999.
Páginas 77 a 130.
Recursos Humanos – I. Chiavenato, Ed. Atlas, edição compacta – 3ª Ed. São Paulo – SP;
1995. Páginas 175 a 292.
Código de Ética Profissional dos Psicólogos - Conselho Federal de Psicologia – 1996.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10. 12.1948 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos os setores da Policlínica. DDRH/DRH, Supervisores, Coordenadores, Gerentes e
Diretores.
4. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Formulário para entrevista, kit completo de Teste AC, G36, Paleográfico e Habilidades
Sociais.
5. DEFINIÇÕES
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL:
PROCESSOS:
RECRUTAMENTO: É um processo organizacional que BUSCA pessoas para participar de
um processo seletivo, tendo como finalidade atração de candidatos com requisitos adequados
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para possível ocupação do cargo. O recrutamento surge a partir de uma necessidade de pessoal,
por acréscimo ou substituição.
Tipos de Recrutamentos:
•

•
•

Recrutamento Interno: essa modalidade tem como objetivo aproveitar o potencial
humano existente na Policlínica; motivar o desenvolvimento da carreira profissional e
incentivar a fidelização dos colaboradores. Esse processo inicia-se com o
preenchimento da RP de que a vaga será trabalhada internamente. A divulgação da
vaga se dá por edital interno (anexo) elaborado e divulgado pela DDRH/DRH.
Havendo candidatos inscritos: iniciar processo de Seleção Interna.
Não havendo candidatos inscritos: Acionar recrutamento externo.

Recrutamento externo: essa modalidade tem como objetivo, recrutar candidatos no
mercado para suprir as vagas existentes.
. Requisitante: RP: Requisição de Pessoal.
. Edital: Documento que apresenta todos os requisitos necessários ao candidato, para
participar do Processo Seletivo Simplificado, com divulgação no site da Policlínica.
Processo Seletivo: processo que avalia candidato, através do conhecimento técnico e de
aptidão,
. Aplicação de prova teórica: é aplicado uma prova de conhecimento técnico, formulada
corrigida pelo Coordenador solicitante.
. Aplicação de Testes Psicológicos: são aplicados teste de atenção concentrada,
assimilação cognitiva, de personalidade e de habilidades sociais.
. Entrevista Psicológica: instrumento utilizado para avaliar o histórico profissional,
checagem de experiência profissional, comunicação escrita, verbal, estabilidade profissional e
relacional.
. Laudo Psicológico: Instrumento que Sinaliza Habilidades: apresenta resultados,
mensurados, de todos os testes, prova e entrevista individual, gerando um escores e
informações relacionadas a assessoria de RH, relacionadas as descrições de cargo. O laudo é
encaminhado à chefia da área, para entrevista técnica. O candidato com melhor desempenho
é encaminhado ao processo de admissão, com providências de lista de documentação e exame
médico.
6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
6.1. COMPETÊNCIA
6.1.1. Compete ao Solicitante da vaga: emitir a Requisição/Movimentação de Pessoal
(RP), à DDRH, conforme a necessidade do setor e dimensionamento do quadro de pessoal.
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Compete ainda, participar do processo seletivo, avaliando o perfil e as competências técnicas
dos candidatos, após Assessoria da equipe de RH, responsável pelo Processo Seletivo
6.1.2. Compete a Diretoria, juntamente com Administradora de RH, aprovar a RP de
acordo com a origem da vaga, dimensionamento do quadro, exigência técnica e condição
financeira.
6.1.3. Compete ao Administrador de RH e Psicólogo Organizacional, recrutar e selecionar
os candidatos mais adequados para a organização, com base nos requisitos e no perfil exigido
pelo cargo. Compete ainda, dar retorno aos candidatos, envolvidos no processo seletivo.
6.1.4. Compete ao Executor Administrativo: convocar, abastecer banco de dados,
registrar estatística e elaborar planilhas de.
6.1.5. Compete ao Psicólogo Organizacional: aplicar instrumento de avaliação técnica e
psicológica, registro e mensuração dos dados obtidos. Aplicação de testes, entrevista
psicológica, dar retorno a candidatos avaliados, assessorar, tecnicamente, chefias e
profissionais, quanto aos instrumentos de avaliação.
7. Tarefas Críticas/Especiais
Feedback aos candidatos.
8. INDICADORES
Absenteísmo, rotatividade de pessoal e dimensionamento de pessoal.
9. DOCUMENTOS DE APOIO
Ficha de Inscrição;
. Formulário para entrevista, declaração de recebimento de informações acerca do cargo.
Informações acerca do salário/benefícios; carga horária/escala e critérios de avaliação;
Cadernos e folhas de respostas, de testes aprovados e validados para o Brasil. São eles:
Teste de Atenção Concentrada; Teste de Assimilação Cognitiva e Teste de Habilidades

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

INSTITUTO CEM
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Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

6.8.2.1.4.3 Treinamento e Integração

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Treinamento e Integração

Data:

POP.DDRH.

. OBJETIVO
Apresentar aos novos contratados, a instituição e normas de conduta básicas da
instituição.
2. REFERÊNCIA
Não se aplica.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1258

Proposta Policlínica Regional - Posse

Novos Contratados do Instituto CEM e de Empresas Terceirizadas.
DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores dos setores.

Chefes

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Computador/Data Show/Microfone/Passador de slides.
6. DEFINIÇÕES
É um treinamento oferecido aos novos contratados do Instituto CEM e Empresas
Terceirizadas para apresentar, em linhas gerais, a instituição que irá trabalhar, sob o ponto de
vista da missão, visão, valores, normas, riscos e benefícios.
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Contratação: assinatura do contrato de trabalho;
Após assinatura do contrato de trabalho, o novo colaborador participa do Treinamento
de Integração;
Palestras do treinamento:
1. Abertura com Diretor Geral;
2. Analista de Desenvolvimento e Treinamento: apresenta a Instituição, os serviços e
organograma;
3. Técnico de Segurança do Trabalho: apresenta a Policlínica Regional de Posse ;
4. Coordenadora do DAP: apresenta informações sobre relações trabalhistas;
5. Representante do SESMT: apresentação os serviços prestados pelo Serviço de
Segurança e Medicina do Trabalho;
6. Apresentação da Tecnologia da Informação: apresentação da política de acesso serviço
como programas utilizados, busca do serviço e suporte;
7. Assessora de Qualidade ONA: definição da qualidade, sua necessidade, expectativa,
dimensões e princípios;
8. Compliance: apresenta cumprimento de leis, regulamento e normas aplicadas às suas
atividades;
9. Serviço de Gerenciamento de Resíduos: administração do manejo de resíduos
Hospitalares;
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10. Psicologia: apresenta os aspectos emocionais do paciente, acompanhante e
profissionais.
11. Gestão de Custos Hospitalares: importância, objetivos e metodologia;
11. Segurança do Paciente: redução de riscos, danos desnecessários, associados à
assistência em saúde, até o mínimo aceitável;
12. CIHDOTT: apresenta o protocolo de doação de órgãos e tecidos para transplantes,
dentro da instituição.
13. Serviço de Controle de Infecçãa Hospitalar: executa ações de prevenção e controle
de infecção, relacionada a assistência à saúde.
7.1. Tarefas Críticas/Especiais
Não se aplica.
8. INDICADORES
Não se aplica.
9. DOCUMENTOS DE APOIO
Lista de presença e formulário de avaliação do treinamento

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo
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Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

6.8.2.1.4.4 Descrição e Cargos por Competências

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Descrição e Cargos por Competências

INSTITUTO CEM

Data:

POP.DDRH.
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1. OBJETIVO
Descrever as funções detalhadas, as competências técnicas e comportamentais,
necessárias à execução das funções.
2. REFERÊNCIA
De acordo com Classificação Brasileira de.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADEST

Todos os setores da instituição. Chefes
Coordenadores dos setores.

DDRH/HUTRIN/HUTRIN,

Supervisores

e

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Formulário de Descrição de Cargo.
6. DEFINIÇÕES
Desenho e especificações do cargo .
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
- Identificação do cargo: espaço destinado ao nome do cargo que será descrito;
- Lotação: espaço reservado ao nome do setor de lotação;
- Data da Descrição: espaço destinado a data de preenchimento da descrição;
- Unidade: nome da unidade, organização ao qual o cargo pertence;
- Descrição sumária da função: resumo das funções exercidas;
- Descrição detalhada: neste campo será descrito todas as funções executadas;
- Descrições das competências técnicas: descrição de competências, relacionadas ao
conhecimento profissional;
- Requisitos de provimento: neste espaço será informado a educação formal e
especialização;
- Experiência funcional: requisito mínimo para exercer função;
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- Descrições das competências comportamentais: descrição de competências,
relacionadas às atitudes e comportamentos;
7.1. Tarefas Críticas/Especiais
Não se aplica.
8. INDICADORES
Alinhamento dos cargos as funções.
9. DOCUMENTOS DE APOIO

Formulário de Descrição de Cargos.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral
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6.8.2.1.4.5 Avaliação de Desempenho

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Avaliação de Desempenho
Data:

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
Assessorar na organização e viabilização, logística, de cada evento, buscando a
otimização e eficácia.
2. REFERÊNCIA
Não se aplica.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos os setores da Policlínica, que contratam profissionais.
Coordenadores, Gerentes e Diretores.

Supervisores,

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não se aplica.
6. DEFINIÇÕES
HUTRIN – Policlínica de Urgências de Goiânia;
DDRH – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
6.1. Conceitos:
É um processo de identificação, diagnóstico e análise do Comportamento de um
profissional, dentro de um intervalo de tempo, considerando seu conhecimento teórico,
técnico e sua relação com seus parceiros de trabalho;
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Política – Alinhar as ferramentas de Gestão de Pessoas, para diagnosticar e acompanhar
o desenvolvimento profissional individual, a produtividade e a eficiência do trabalho;
Plano – Projeto Gestão de Pessoas.
Norma - Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela direção
da Policlínica de Urgências de Goiânia que formaliza, para uso comum e repetitivo, um conjunto
de princípios, características e regras sobre atividades e/ou produtos específicos. Tudo isso com
a finalidade de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento.
Procedimento Operacional Padrão ou Procedimento Gerencial - É o documento que
contém a descrição do conjunto de técnicas das atribuições, atividades e responsabilidades
inerentes a um processo. Nele especifica-se a forma de executar uma tarefa, organizando as
atividades e responsabilidades do COMO FAZER”, visando estabelecer e fixar rotinas, atividades
ou instruções de trabalho através de procedimentos, estabelecendo uma linha de sequência
lógica e dinâmica. Também são conhecidos como POP (Procedimento Operacional Padrão) ou
PG (Procedimento Gerencial).
Protocolo – De 6 em 6 meses, a DDRH encaminha às chefias, formulário de Avaliação de
Desempenho Profissional Individual encaminhado para a DDRH, onde é entrevistado pela
coordenadora da DDRH;
6.2. Composição de Documentos:
1. Formulário de Avaliação de Desempenho Individual: identifica e avalia o desempenho
do profissional no trabalho, sobre os seguintes indicadores:
- Frequência; Comportamento;
- Produtividade e Qualidade do Trabalho;
1- Objetivo – Acompanhar o desenvolvimento do profissional no desempenho do
trabalho, periodicamente;
2- Referência – item que informa as referências externas (bibliografias, estudos, manuais,
etc., de Instituições e Órgãos competentes ao assunto). Assim como referências internas
(documentos normativos, podendo ser políticas, planos, normas e protocolos clínicos);
3- Aplicabilidade – todos os profissionais recém contratados;
4- Responsabilidade – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH/
Coordenadoria; chefias e Diretores.
5- Materiais Necessários – Computador, impressora e papel;
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6- Definição – Avaliação de Desempenho, no Período de Experiência: se refere aos
primeiros 45 dias de admissão e mais 45 próximos seguintes. Este período, o profissional e
avaliado, na prática, quanto ao seu desempenho;
7- Descrição do Procedimento – Fluxograma;
7.7- Tarefas Crítica/Especiais – serve para reforçar algum ponto mais importante descrito
no procedimento;
8- Indicadores – Frequência/Pontualidade; Qualidade no Trabalho; Relacionamento
interpessoal e de equipe;
9- Documentos de Apoio:
- Formulário de Avaliação de Desempenho: identifica e levanta dados que possibilitam
acompanhar o desempenho do profissional no trabalho;
Importante: Os anexos e/ou apêndices devem estar citados no campo Documentos de
Apoio”, bem como qualquer outro processo / norma / plano / protocolo, etc.
10- Controle de Revisões Efetuadas – tabela com data e motivo das revisões ocorridas.
6.3. Ciclo de Aprovação
Elaboração – Novembro de 2019;
Revisão – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Revisão da DDRH – DDRH –;
Aprovação – Após a revisão da DDRH –;
Finalização:
Após a finalização do documento, não é permitido alterar o documento.
Caso algum documento necessite alteração antes do prazo de validade, será criada uma
nova versão com o motivo dessa criação, podendo ser: documento digitado fora da norma zero,
erros de ortografia, nova rotina implantada, novo anexo ou informações na referência, etc.
No momento da criação de uma nova versão, a antiga fica disponível em uma pasta de
documentos obsoletos, no Núcleo de Qualidade.
6.4. Período de Revisão
A periodicidade de revisão dos documentos acontecerá:
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1. Plano - 01 ano
2. POP / PG / Norma / Política / Protocolo Clinico - 02 anos
Observação: O documento poderá ser alterado antes desse período sempre que houver
alteração de rotina, legislação, anexo, etc., conforme descrito no item ciclo de aprovação.
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
7.1 Fonte do corpo do documento:
O corpo de texto de todos os documentos deverá ser elaborado na Fonte ARIAL NORMAL,
Tamanho 12. Mudanças na formatação e no tamanho desta fonte em lugares específicos serão
especificadas a seguir.
7.2 Formatação da impressão dos documentos:
Os documentos devem ter suas páginas configuradas para impressão no seguinte padrão:
Papel A4, margem superior 6 cm, inferior 4 cm, esquerda 2 cm, direita 1,5 cm, cabeçalho 2 cm
e rodapé 2 cm.
7.3 Cabeçalho do documento
Todos os documentos tais como: políticas, planos, procedimentos, normas e protocolos
da Policlínica, tem a logo da instituição no cabeçalho.
7.7. Tarefas Críticas/Especiais
Conseguir avaliação de desempenho fidedigna a realidade.
8. INDICADORES
Necessidade de treinamento.
9. DOCUMENTOS DE APOIO
Não se aplica.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo
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Data Elaboração Visto
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Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

6.8.2.1.4.6 Afastamento para Participação em Eventos de Aprendizagem

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Afastamento para Participação em Eventos de
Data:
Aprendizagem

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
Analisar e viabilizar autorização para afastamento, para profissionais que participam de
evento técnico/científico, fora da instituição.
2. REFERÊNCIA
Manual interno com critérios de liberação.
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3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Todos os profissionais da Policlínica.
Humanos, Diretores e Coordenadores.

Divisão de Desenvolvimento de Recursos

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Formulários de autorização da chefia imediata ,comprovante de inscrição, documento
Interno que regulamenta os critérios de afastamento para participação em eventos de
aprendizagem e computador.
6. DEFINIÇÃO
O formulário é apresentado com o seguinte conteúdo:
Identificação do profissional que solicita o afastamento com nome, cargo e setor que
trabalha;
Nome, período e local do evento de aprendizagem;
Campo reservado a chefia imediata para o parece, justificativa e data;
Parecer do recursos humanos, após verificação, em planilha, se o profissional requisitou
afastamento para outro evento.
A liberação para participação, em eventos de aprendizagem, segue critérios de controle
que levantam e registram os seguintes itens, que liberará o profissional sem receber faltas no
trabalho:
Autorização da chefia imediata, sem prejuízo para o trabalho;
Participação em um evento por ano;
Ter o conteúdo do evento relacionado ao trabalho executado;
Pedido realizado com 15 dias de antecedência.
7.7. Tarefas Críticas/Especiais
Avaliação de uma solicitação no ano.
8. INDICADORES
Porcentagem de participação de eventos de aprendizagem.
9. DOCUMENTOS DE APOIO

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1269

Proposta Policlínica Regional - Posse

Formulário para autorização de participação em evento.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

Data Elaboração Visto

6.8.2.1.4.7 Saúde bem-estar do trabalhador

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Saúde bem-estar do trabalhador

Data:

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
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- Descrever as ações e atividades humanizadas que estão contidas no Programa de Saúde
e bem estar do trabalhador.
2. REFERÊNCIA
- Política Nacional de Humanização e outras afins.
3. APLICABILIDADE
RESPONSABILIDADES

4.

Todos os colaboradores, pacientes e acompanhantes da Policlínica.

Divisão
de
Desenvolvimento de
Recursos Humanos

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Extensão elétrica
Formulários
Máquina para cortar cabelo
Jalecos
Termo de compromisso
Ficha – Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário
Ficha de Inscrição do voluntário.
6. DEFINIÇÕES
- O programa saúde e bem estar do Trabalhador visa promover alívio de estresse, bem
estar e a manutenção do equilíbrio biopsicossocial dos colaboradores.
7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
7.1. De acordo com a Lei nº9.608 de 18/02/1998, serviço voluntário é a atividade não
remunerada prestada por uma pessoa física a entidade pública de qualquer natureza de fins
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, recreativos, científicos ou
de assistência social, inclusive mutualidade.
Todas as ações desenvolvidas no HUTRIN são realizadas com voluntários exceto o Projeto
Hoje.
Acontece em dois formatos: Indicação e Desenvolvimento autônomo.
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7.2. INDICAÇÃO
7.2.1 A indicação ao DDRH é feita por colaborador da Policlínica, pacientes e
acompanhantes.
7.2.2 Contato telefônico com a coordenação do grupo (musical, contador de histórias)
e/ou cantor(a) solo ou instrumentista.
7.2.3 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou
solista e convida para conhecer a Unidade Hospitalar.
7.2.4 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita.
7.2.5 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa.
7.2.6 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação.
7.2.7 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades.
7.2.8 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da
apresentação.
7.2.9 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um colaborador
da DDRH.
7.3. Desenvolvimento autônomo
7.3.1 É realizada nas secretarias de cultura (municipal e estadual), grupos, clubes,
associações, ONGs e afins, ações que correspondam com o perfil da Policlínica.
7.3.2 Quando necessário envia-se e-mail e/ou ofício da diretoria.
7.3.4 Por telefone, faz-se uma apresentação sucinta do programa ao coordenador e/ou
solista e convida para conhecer a Unidade Hospitalar.
7.3.5 Convite aceito, marca-se dia e horário para visita.
7.3.6 Nesta visita é feita uma apresentação ampla e detalhada do programa.
7.3.7 Após a visita o voluntário confirma ou não a sua participação.
7.3.8 Se sim, é apresentado o cronograma de atividades.
7.3.9 De acordo com a disponibilidade do voluntário fica agendado o dia e horário da
apresentação.
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7.3.10 Todos voluntários, em suas apresentações, são acompanhados por um
colaborador da DDRH.
7.4. PAE – Programa de Assistência Espiritual
7.4.1 Pede-se que o voluntário participe do curso de voluntariado promovido pelo Centro
Goiano de Voluntários/Organização das Voluntárias de Goiás), uma vez que esse voluntário está
presente semanalmente na Policlínica.
7.4.2 É repassado ao voluntário, telefones de contato (por escrito) da OVG para agendar
o dia do curso.
7.4.3 Após o curso, o voluntário retorna aa Policlínica para preencher o Termo de Adesão
ao Trabalho Voluntário, ficha de inscrição do Voluntário(a), munidos de:
- Carteira de identidade, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4.
7.7. Tarefas Críticas/Especiais
8. INDICADORES
Não se aplica.
9. DOCUMENTOS DE APOIO
‐ Arquivo de documentos no dossiê do colaborador.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo
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Validação

Diretor Técnico

Validação

Diretor Geral

6.8.2.1.4.8 Entrevista e Desligamento

Versão nº
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Cópia Controlada
Revisão nº:

Entrevista e Desligamento

Data:

POP.DDRH.

1. OBJETIVO
Registrar o desligamento, os motivos, o clima organizacional e o ambiente de trabalho.
Além de ser um instrumento que auxilia na formação de diagnóstico de rotatividade e
movimentação.
2. REFERÊNCIA
Não se aplica.
3. APLICABILIDADE

4. RESPONSABILIDADES

Os profissionais desligados do Instituto CEM.
Supervisores e Coordenadores dos setores.

Chefes

DDRH/HUTRIN/HUTRIN,

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Formulário de Entrevista.
6. DEFINIÇÕES
Ferramenta que possibilita acesso a informações acerca do nível de satisfação do
profissional no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal e outros dados capazes de
ajudar no diagnóstico organizacional.
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Desligamento: por pedido do profissional ou a pedido do empregador;
Após a efetivação do processo de desligamento, o profissional é encaminhado a Divisão
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde é entrevistado por uma Psicóloga.
7.1. Tarefas Críticas/Especiais
Quando o profissional se recusa a ser entrevistado após a demissão.
8. INDICADORES
Rotatividade por setor e na organização.
9. DOCUMENTOS DE APOIO

Formulário para a entrevista.

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS

Nome

Cargo

Elaboração

Coordenadora de
Desenvolvimento de
RH ‐

Revisão

Assessoria de
Qualidade

Validação

Diretor Administrativo

Validação

Diretor Técnico
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Validação

Diretor Geral

6.8.3 Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.
6.8.3.1

Registro e Controle de Pessoal e Modelo para Escalas de Trabalho

O Instituto CEM instituirá o Programa de Tratamento de Registro de Ponto e o consequente
sistema de Registro Eletrônico de Ponto dos Profissionais lotados na Policlínica unidades que
compõem sua estrutura operacional.
Tais normatizações estão em acordo com a legislação vigente, e considera, sobretudo, as
Portarias e instruções Normativas do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
O programa compreende o conjunto de rotinas informatizadas que tem por função tratar
os dados relativos a marcação dos horários de entrada e saída, gerando relatório do Espelho de
Ponto Eletrônico, o Arquivo Fonte de Dados Tratados - AFDT e Arquivo de Controle de Jornada
para Efeitos Fiscais – ACJEF, devendo os referidos arquivos e relatórios serem disponibilizados
aos auditores fiscais, no caso de fiscalização, sendo que os profissionais deverão cumprir a
jornada de trabalho estabelecida pelo Instituto CEM, não sendo permitida a realização de horas
extras, salvo quando houver autorização da Diretoria Executiva.
Para o Registro Eletrônico de Ponto, o Instituto CEM se utilizará de equipamentos de última
geração, homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que possibilitem o fiel controle
e gestão dos recursos humanos. O espelho de ponto e controle de intervalos deverão ser
assinados pelos profissionais e pelos superiores imediatos, sendo que a Diretoria Administrativa,
com apoio do Setor de Tecnologia da Informação, é encarregada de atender ao disposto pela
instituição e ao estabelecido na legislação em vigor.
Os profissionais deverão registrar no Ponto Eletrônico o horário de entrada, saída para
intervalo de refeições, retorno do intervalo e no final do dia de trabalho, segundo o horário de
trabalho constante da escala de trabalho / quadro de horário afixado em local visível e, caso os
profissionais esqueçam de registrar o ponto eletrônico nos horários estabelecidos, os mesmos
serão advertidos por escrito.
Outrossim, os ocupantes dos Cargos de Coordenação e Assessoramento Superior e dos
cargos de Coordenação e Assessorias Intermediárias poderão ser dispensados do registro
eletrônico de ponto, mediante deliberação superior, podendo utilizar o Sistema Manual de
Registro de Frequência.
Regime de Contratação
O regime de trabalho adotado pela Policlínica será o Celetista aos colaboradores, aos
médicos em regime de plantão de 12horas, iremos fazer contratação via Pessoa Jurídica.
Para todo colaborador admitido será emitido um contrato de experiência que tem o
objetivo de avaliar as aptidões pessoais e o desempenho profissional do trabalhador, bem como
demonstrar as vantagens e condições de trabalho oferecidas pela instituição.
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O contrato de trabalho de experiência possuirá prazo máximo de 90 dias. Depois que se
completa o prazo de experiência, o contrato de trabalho passara a ser, automaticamente,
definitivo e de-prazo indeterminado.
Nota OI: O contrato de experiência pode compreender vários períodos (30, 60, 90 dias).
Entretanto, o período de experiência somente pode ser renovado uma única vez e desde que a
soma dos períodos não seja superior ao prazo máximo de 90 dias (art. 451 CLT). Para efetivar o
contrato de experiência, o RH da Unidade registrará na Carteira de Trabalho do colaborador em
até 48 horas após a contratação.
Caso a Unidade de Saúde não avalie satisfatoriamente o trabalho apresentado pelo
colaborador, o demitirá até o último dia previsto para o término do contrato.
Nota 02: Quando a demissão ocorrer sem justa causa antes do final do período previsto
de experiência, a Unidade pagará metade do salário que o trabalhador receberia até o final do
contrato de experiência.
Caso, durante o período de experiência, o colaborador contratado-achar que não tem
interesse em permanecer no emprego, deve entregar no último dia do período de experiência
um comunicado por escrito dizendo que não quer permanecer no trabalho, Neste caso, não
cumprirá o período de aviso prévio e receberá tanto os dias trabalhados, como O 13.0 salário
proporcional. (art. 480 CLT).
Caso o colaborador antecipe a sua desistência, a instituição cobrará multa por
rompimento do contrato antes do prazo. Neste caso„ o trabalhador deverá pagar ao
empregador 50% dos dias que faltarem para o seu término, que terá descontado dos dias
trabalhados e do 130 proporcional.
Regra para Elaborar Escalas de Serviços
A seguinte rotina deverá nortear a elaboração das escalas de serviço:
•
•
•
•

Do dia 1 0 ao dia 100 do mês corrente o coordenador do setor deverá elaborar as escalas
de serviço do próximo mês.
Do dia 11 0 ao dia 140 0 rascunho da escala deverá ser divulgado, no setor para ajustes.
No dia 150 0 rascunho da escala deverá ser digitado.
Do dia 160 ao dia 180 a escala deverá ser encaminhada para o RH e uma cópia deverá ser
afixada na unidade.
Registro de Ponto dos Funcionários

O registro de ponto será através de biometria, onde serão implantados equipamentos e
sistema de ponto eletrônico.
Procedimento do Fechamento do Ponto:
•
•
•

O Departamento de Recursos Humanos, mensalmente, irá analisar as intercorrências do
ponto eletrônico, e
será submetido para juntamente com as chefias de área (lideranças), efetivarem as
considerações e prazos para apresentar as documentações como faltas, atestados,
ponderações dos atrasos, entre outras intercorrências
Os apontamentos serão validados pelo Departamento de Recursos Humanos,
procedendo parecer favorável ou não para a solicitação da chefia
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•
•
•
•

As lideranças, chefias serão responsáveis de esclarecer individualmente com cada
colaborador de seu setor as intercorrências e definições sobre apontamentos e efetivo
fechamento do ponto.
Após validado, esclarecido junto ao colaborador, uma via será impressa, para colher as
assinaturas de colaboradores, chefias, e departamento recursos humanos
Uma copia será anexada ao prontuário
Banco de Dados do Sistema Ponto Eletrônico, após validado e aprovado, no Sistema
Eletrônico, será encaminhado respeitando os prazos contábeis, para Contabilidade –
proceder emissão Folha de Pagamento.
Modelo de Escala Médica

Após a assinatura do contrato de gestão, será feita contratação imediata das
especialidades médicas, via edital de contratação do instituto CEM, com todos os requisitos dos
Regulamentos de Compras e Contratação de Serviços do Instituto CEM, no intuito de já iniciar
as atividades, para viabilizar o cumprimentos das metas de produção de Atendimento em
Consultório.
As contratações dos profissionais médicos clínicas/especialidades serão feita pela
contratação pelo regime Pessoas Jurídica, com base no plantão de 12 horas, de segunda a sextafeira, para atendimento das 7h00 – 19h00.
Horário
Segunda
Diurno
7:00- Terça
19:00

Quarta

Quinta

Sexta

Modelo De Escala Dos Servidores
Elaborado
Ano:______
Chefia:____________
por:____________
_
____
____
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Mês:
______________

S
er
vid
or

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 T
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LEGENDA: F Folga e Férias / L- Licença / P - Plantão Diurno de 12h
Diaristas segunda a sexta: D Diarista -(8h) / M Diarista Matutino(6h) /T Diarista
Vespertino(6h)
Exemplos de escalas de Trabalhos
Escala de Supervisão de Enfermagem

Modelo Escala do NIR

Escala Radiologia
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ESCALA MENSAL DA ENFERMAGEM

ESCALA MENSAL TEC. ENFERMAGEM
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AMBULATÓRIO
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6.9

Metodologia de Projetos

6.9.1

Apresentar a proposta de trabalho seguindo o roteiro do edital com adequado
planejamento, visão de futuro, oportunos cronogramas de execução, custos estimados e
resultados factíveis.

6.9.1.1

Compatibilização Da Proposta De Trabalho Com As Diretrizes Da Ses/Go.

O INSTITUTO CEM , em sua proposta de trabalho, se compromete em atender todas as
diretrizes de execução da Gestão da Policlínica, convergindo com normas do ministério da Saúde
e com as diretrizes da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, no intuito de desenvolver um
projeto de eficaz, com base na integração sistêmica, comunicação, acessibilidade e usabilidade,
consideradas as Competências da SES/GO, de forma a integrar e contribuir para uma Gestão de
Excelência:
Diretrizes SES/GO:
Art. 1o A Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) tem por finalidade realizar a promoção,
prevenção, preservação e recuperação da saúde da população, competindo-lhe:
I – formular, planejar, executar, controlar e avaliar a política estadual de saúde pública;
II – Instituto CEM, coordenar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado;
III – administrar o Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei no 17.797, de 19 de
setembro de 2012, em consonância com as prescrições da Lei federal no 4.320/1964, das Leis
Complementares federais nos 101/2000 e 141/2012 e das demais normas aplicáveis à espécie,
com os suportes técnico, administrativo e operacional dos servidores do Órgão;
IV – desenvolver a capacidade institucional de planejamento e gestão pública da saúde,
fazendo cumprir, no âmbito do Estado, o marco regulatório, as leis e normas do SUS;
V – exercer o poder de polícia sobre as atividades relacionadas com serviços de saúde,
produção de alimentos, drogas e medicamentos;
VI – analisar e avaliar a situação, as tendências e determinantes de saúde do Estado, com
ênfase na identificação de desigualdades nos riscos, nos danos e no acesso aos serviços de
saúde;
VII – administrar os sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental em saúde,
de saúde do trabalhador e a rede estadual de laboratórios de saúde pública;
VIII – instituir alianças intersetoriais e identificar recursos para as ações de promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida da população goiana;
IX – avaliar o impacto das políticas públicas em saúde no âmbito do Estado de Goiás;
X – regular, controlar, avaliar e auditar a prestação de serviços e a execução das ações de
saúde nos setores público e privado;
XI – promover ações de educação, informação e comunicação social, visando à melhoria
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde;
XII – promover o desenvolvimento de modelos de atenção com ênfase na promoção da
saúde, reorientando os sistemas e serviços de saúde;
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XIII – apoiar o fortalecimento das instâncias colegiadas de participação social no Sistema
Único de Saúde (SUS), nas formas de proposição, deliberação e fiscalização da Política Estadual
de Saúde;
XIV – promover e garantir o acesso universal e equitativo da população goiana aos
serviços de saúde;
XV – promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população;
XVI – promover o processo de descentralização e regionalização de ações e serviços de
saúde no âmbito estadual, participando do financiamento do SUS e executando em caráter
complementar os serviços de saúde;
XVII – apoiar tecnicamente os municípios para a melhoria de sua capacidade de gestão
dos sistemas de saúde e o desenvolvimento da educação permanente no SUS;
XVIII – coordenar o processo de organização das redes assistenciais de saúde,
monitorando e avaliando o acesso da população aos serviços de saúde;
XIX – definir e promover a política de gestão do trabalho e de desenvolvimento de pessoas
na área da saúde, preconizada pelo Governo Estadual;
XX – fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em consonância com
a Política Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, integrante da Política
Nacional de Saúde formulada no âmbito do SUS;
XXI – promover a educação profissional e tecnológica, visando à formação, capacitação e
qualificação, bem como a outros processos voltados para o serviço público na área da saúde;
XXII – participar do Consórcio Goiás de Educação Profissional, composto por
representantes das áreas de Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio,
Agricultura e Saúde;
XXIII – estabelecer parcerias com instituições de ensino para adequação de seus
programas e suas estratégias às necessidades oriundas da política estadual de saúde;
XXIV – formar e aperfeiçoar os profissionais da área de saúde no âmbito do Estado de
Goiás;
XXV – promover a Política Estadual de Assistência Farmacêutica, em consonância com as
diretrizes do Ministério da Saúde;
XXVI – impulsionar a Política Estadual de Sangue e Hemoderivados, em consonância com
as diretrizes nacionais;
XXVII – fomentar a Política Estadual de Transplantes de Órgãos e Tecidos, em consonância
com as diretrizes do Ministério da Saúde;
XXVIII – promover a Política Estadual do Laboratório Central de Saúde Pública, bem como
de sua respectiva rede, em consonância com as diretrizes nacionais;
XXIX – trabalhar a Política de Gestão de Risco das Unidades de Saúde da SES, em
consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde;
XXX – incrementar a gestão estratégica, possibilitando, de forma efetiva, a concretização
da Política Nacional de Informação e Informática em saúde, de acordo com a legislação que rege
a matéria;
XXXI – realizar outras atividades correlatas.
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Compatibilização da Proposta Técnica com as Diretrizes da SES/GO:
No Plano Estadual - 16/19 foram identificadas e priorizadas diretrizes e metas relacionados
à assistência à saúde. A seguir relacionamos as consideradas mais relevantes:
•
•
•
•
•
•
•

Introduzir mecanismos de controle, avaliação e regulação, buscando melhoria nos
resultados, a favor da população, em termos de qualidade, equidade e acesso aos
serviços de saúde;
Garantir a integralidade do cuidado, por meio da implantação das Redes de Atenção à
Saúde, com base nos princípios de escala, qualidade e do acesso;
Atuar no sentido de garantir o acesso a ações e serviços de saúde (PGASS), de acordo
com as necessidades de saúde da população, fixando padrões de qualidade com
eficiência e com base nos princípios de equidade e integralidade;
Monitorar o cumprimento, pelos municípios, dos planos de saúde, dos relatórios de
gestão, da operação dos fundos de saúde, indicadores e metas pactuadas na PPI;
Elaborar e pactuar protocolos clínicos e de regulação de acesso, no âmbito estadual, em
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, apoiando os municípios na
implantação dos mesmos;
Operar a central de regulação estadual, para as referências interestaduais pactuadas,
em articulação com as centrais de regulação municipais;
Fortalecimento do controle e da avaliação, prioritariamente, na avaliação da
organização do sistema e modelo de gestão, na relação com os prestadores de serviços,
na qualidade da assistência, na satisfação dos usuários, nos resultados e impacto sobre
a saúde da população.”

Ainda segundo o PES – 16/19, objetivos foram traçados com vistas à solução e/ou
melhoria dos aspectos apontados. Destacamos os seguintes objetivos:
•

•
•
•
•
•
•

Regulação da qualidade e eficiência da atenção: avaliação do custo/benefício das
intervenções; capacitação dos profissionais de saúde; avaliação dos prestadores de
serviços na execução dos recursos programados; análise da relação entre
programação/produção/faturamento;
Regulação do acesso: definição de protocolos clínicos e fluxos assistenciais,
monitoramento e avaliação das referências, integração das ações e serviços;
Regulação dos prestadores: definição de contratos, formas de pagamento que
estimulem a produção de ações e serviços necessários, distribuição geográfica
adequada ao acesso da população às ações e serviços de saúde;
Regulação da oferta de insumos e tecnologias: avaliação de eficiência e efetividade,
definição de elencos e preços;
Regulação da força de trabalho: estabelecimento de regras para a formação, registros
de profissionais e avaliação de desempenho;
Avaliação do cadastramento dos serviços e dos usuários, com atualização
permanentemente, de forma a constituir base regionalizada e segura para o processo
de programação e organização da assistência;
Cooperação com os municípios para a implantação/implementação dos instrumentos
de controle, avaliação e regulação dos serviços e ações de saúde locais e regionais.”
Considerando o diagnóstico feito e objetivos e metas apontados no PES – 16/19 e que:

•

a população a ser assistida apresenta importantes índices de agravos à saúde por
doenças crônico-degenerativas, por causas externas e por doenças neoplásicas;
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•
•
•
•

os coeficientes de morbimortalidade estão dentro da média se comparados à população
total do Estado;
a atenção secundária e terciária à saúde, no momento não dispõe de leitos do SUS sob
administração estadual para atendimentos obstétricos, em clínica médica, clínica
cirúrgica, infectologia, urgência/emergência;
na atenção básica possui diversas unidades sob a administração estadual como já
exposto, porém ainda insuficiente para a cobertura da população da Região de Saúde;
possui expressiva quantidade de equipamentos sociais tanto assistenciais de saúde
quanto nas áreas de educação e assistência social.
Entendemos assim que a Policlínica-

POLICLÍNICA contribuirá no atingimento das metas propostas no PES – 16/19 uma vez que
complementará a cadeia assistencial da RAUE da Macrorregião, ofertando cobertura à para os
principais agravos à saúde na sua área de abrangência, numa estimativa de 7210
procedimentos/mês, entre consultas, assistência e exames complementares, o que preencherá
parte da lacuna hoje existente neste segmento; contribuirá na descentralização de tais
atendimentos, bem como, na otimização e melhor organização da demanda rede, ao tempo em
que oferecerá melhoria na qualidade dos atendimentos aos pacientes uma vez que
proporcionará redução no tempo de espera, de atendimento e maior resolutividade dos casos.
Considerando ainda o crescimento de agravos a saúde, da violência urbana e a
necessidade de ordenar o atendimento a pacientes com hierarquia resolutiva, universalidade de
acesso, integralidade na atenção, humanização e qualidade na assistência, elaboramos proposta
de trabalho baseada na legislação pertinente ao MS, Conselhos de Classes e SES, e
apresentamos o Modelo de Gestão, Organização, Procedimentos e Atividades que
serão implantados na Policlínica, demonstrando assim, que o INSTITUTO CEM encontrase estruturado para atender às exigências legais, técnicas e de qualidade contidas no Edital.

Organização Das Atividades
A organização das atividades e serviços oferecidos na Policlínica está descrita nos
Procedimentos Operacionais das respectivas áreas e Regimento Interno da Policlínica, que
fazem parte desta proposta técnica.
6.9.1.1.3.1

Descrição dos Serviços

A Unidade possui a previsão de 26 consultórios destinados à assistência médica e
multiprofissional e 01 laboratório e 16 salas destinadas à execução de exames de imagem.
6.9.1.1.3.2 Prontuário do Paciente
O prontuário do paciente será individualizado, contendo as informações completas do
quadro clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, devidamente escritos de forma
clara e precisa, datados, assinados e carimbados pelo profissional responsável pelo
atendimento. Após a saída do paciente da Unidade ficarão arquivados no Serviço de Arquivo de
Prontuários e Estatística sob metodologia específica durante o tempo estipulado pela legislação
em vigor.
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Implantaremos o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) no 1º trimestre do Contrato de
Gestão.
6.9.1.1.3.3 Consentimento Informado
O Consentimento Informado é um documento que informa a decisão voluntária, realizada
por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo,
visando a aceitação de um tratamento específico, sabendo da natureza do mesmo das suas
consequências e dos seus riscos.
O Conselho Federal de Medicina na Lei n.º 3.268 de 30/09/1957, determina que o médico
solicite a seu paciente o consentimento necessário ao diagnóstico e terapêutica a que será
submetido. Quando o paciente não estiver em plenas condições para decidir, o consentimento
poderá ser dado por pessoas de sua família, ou seu responsável, em caso de paciente
considerado incapaz.
De forma geral, a prática do Consentimento Informado fica limitada aos procedimentos
invasivos e a situações extraordinárias. Não sendo normalmente solicitado na prescrição de
remédios usuais, realização de exames comuns, na aplicação de injeção, na realização de
exames físicos ou laboratoriais e outras práticas que podem ocorrer no momento em que uma
pessoa é hospitalizada.
Na Policlínica, ao ser internado e diagnosticado pelo médico, o paciente será comunicado
sobre o seu diagnóstico e plano de tratamento durante a internação. Para tanto, serão
observados os seguintes aspectos:

•

a personalidade e temperamento do paciente e a disposição do mesmo na hora do
recebimento da informação;

•

o grau atual e aparente de entendimento do paciente;

•

a natureza do tratamento, sendo que quanto mais exigente for o tratamento maior será
a informação;

•

as possíveis consequências negativas e incidências de risco;

a linguagem usada deverá ser acessível; - os benefícios esperados; - tratamentos
alternativos.

•

O uso do Consentimento Informado na Policlínica será feito em todo e qualquer
procedimento invasivo, bem como, em exames que envolvam o uso de contraste.
Procedimento: o médico assistente informará ao paciente ou seu responsável,
esclarecendo-os acerca do procedimento ou tratamento a ser realizado e dirimindo quaisquer
dúvidas. Após o exaurimento das informações, solicitará assinatura do paciente ou seu
responsável no formulário apropriado, formalizando o prévio conhecimento de todos os
aspectos envolvidos com o diagnóstico e o tratamento, e autorizando sua realização.
Guarda e Manuseio do Consentimento Informado: o formulário Consentimento
Informado” será assinado em três vias, sendo que a primeira ficará no prontuário do paciente,
a segunda será entregue ao paciente ou responsável e a terceira ficará disponível para o médico
assistente.
Acompanhantes:
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Atendendo a legislação vigente, os pacientes menores até os 18 anos, portadores de
necessidades especiais e adultos a partir dos 60 anos terão direito a um acompanhante durante
o período de atendimento na Policlínica.
Será liberado 01 acompanhante para cada paciente que tenha direito ou que o necessite
de acompanhantes terão garantidas acomodações em poltronas e refeições em horários
estipulados.
Ambulatório:
O atendimento ambulatorial de pacientes egressos do própria Policlínica e referenciados
pela central de Regulação será de segunda a sexta-feira das 07às 19 horas de segunda a sextafeira.
Serão ofertadas:
o
Atendimento Ambulatorial (Primeira consulta, Interconsulta, Consultas subsequentes
(retornos), Procedimentos terapêuticos realizados por especialidades não médicas)
o
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela
rede/UBS – Unidades Básicas de Saúde para atendimento a uma determinada especialidade
médica e não médica.
o
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em
outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.
o
Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial,
em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica
de saúde, quanto às subsequentes das interconsultas.
o
Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
como sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., a partir do 2º atendimento devem ser
registrados como procedimentos terapêuticos realizados (sessões) em especialidades não
médicas.
•
Consulta subsequente (retorno): consulta gerada após o primeiro atendimento a
pacientes que necessitam de acompanhamento ambulatorial;
•
Interconsultas: consulta realizada por outro profissional em outra especialidade, com
solicitação gerada pela própria Instituição.
Cirurgias menores ambulatoriais (cma):
As cirurgias menores ambulatoriais (cma) são aqueles procedimentos cirúrgicos
terapêuticos ou diagnósticos que não requerem internações hospitalares. São realizados com
anestesia local ou troncular, em consultório, sem a presença do médico anestesista e dispensam
cuidados especiais no pós-operatório.
Também realizará consultas nas áreas de Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia
e Enfermagem. Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Odontologia
Serão ofertadas as especialidades Médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia
(Telemedicina), Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia,
Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia (pré-natal de alto risco), Oftalmologia,
Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Médico
da Família.

Distribuição Semanal de Utilização dos Locais de Consultas Ambulatoriais:
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ESPECIALIDADES

HORÁRIO

DIA DA SEMANA

Clínica Médica / Medico da Familia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª, 6ª feira
3ª e 5ª feira

Cardiologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª, 6ª feira
3ª e 5ª feira

Dermatologia (Telemedicina)

07 às 12h
13 às 19h

3ª e 5ª feira

Endocrinologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª, 6ª feira
3ª e 5ª feira

Gastroenterologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª, 6ª feira
3ª e 5ª feira

Ginecologia/Obstetrícia

07 às 12h
13 às 17h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Nefrologia

07 às 12h
13 às 19h

3ª e 5ª feira

Neurologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira

2ª, 4ª e 6ª feira

3ª e 5ª feira

Pneumologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira

Reumatologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira

Oftalmologia

Otorrinolaringologia
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Urologia

07 às 12h
13 às 19h

3ª e 5ª feira

Pediatria

07 às 12h
13 às 17h

3ª e 5ª feira
2ª, 4ª e 6ª feira

Ortopedia/Traumatologia

07 às 12h
13 às 17h

3ª e 5ª feira
2ª, 4ª e 6ª feira

Serviço Social

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Nutrição

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Psicologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Fonoaudiologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Fisioterapia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Enfermagem

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

odontologia

07 às 12h
13 às 19h

2ª, 4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feira

Observação:
1.

Distribuição Semanal em pleno funcionamento até o final do 2 º trimestre de Contrato;

2.

Horário de Funcionamento do Ambulatório: Segunda a sexta-feira das 07 às 19h e
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT:

Entende-se por SADT, a disponibilização de exames de apoio diagnóstico e terapêutico
atendidos na Policlínica e será disponibilizado para a Rede, visando atender os municípios que
integram a Região. Há a previsão dos seguintes exames:
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A Policlínica disponibilizará os seguintes Serviços:
•

Audiometria, Colposcopia, Endoscopia Digestiva Alta/colonoscopia/cistoscopia,
Eletrocardiografia, Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia, Exames
Oftalmológicos (Tonometria, Teste Ortóptico, Campimetria, Mapeamento de Retina,
Biometria Ultrassônica e outros), Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia,
Espirometria, Holter/MAPA, Mamografia, Nasofibroscopia, Radiologia Simples,
Ressonância Magnética, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Patologia Clínica.
Sessões de tratamentos: hemoterapia, litotripsia e hemodiálise

Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico estarão disponíveis para pacientes
ambulatoriais, agendados previamente e dentro do horário de funcionamento do serviço (de 2ª
a 6ª feira das 07 às 19h) e para os pacientes internados conforme solicitação médica e
agendamento do exame no setor.
Serviços Assistenciais:
A Policlínica disponibilizará os seguintes serviços:
Enfermagem: estará subordinado a Gerência Operacional de Enfermagem e funcionará
12hs por dia de segunda a sexta-feira no Ambulatório, SADT e CME; em turnos diurnos de dias
úteis e aos sábados pela manhã no Ambulatório Geral; e em horário administrativo nas
Coordenações, CCIH e Educação Permanente. Terá como áreas de atuação a atenção de
enfermagem aos pacientes nos seus diversos níveis de dependência, nas atividades de
planejamento e organização dos serviços, nas atividades de assessoria, de treinamento e
educação permanente.
A equipe de enfermagem deverá ser composta por enfermeiros e técnicos de
enfermagem, todos devidamente certificados e regularizados junto ao Conselho de Classe e os
de nível superior possuir especialização na área afim ou estar em processo de especialização. O
quadro funcional hierarquicamente estará assim constituído:
Definiremos a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como base para as
atividades de Enfermagem no POLICLÍNICA.
Nutrição: terá como responsável técnico um Nutricionista, certificado, inscrito e
regularizado em seu Conselho de Classe. O Serviço será responsável pela assistência nutricional
aos pacientes e pela gestão da produção de alimentos.
Fisioterapia: promoverá a execução dos procedimentos de Reabilitação Fisioterápica
aos pacientes, que por prescrição médica, exijam tais procedimentos a serem realizados através
de técnicas e equipamentos especializados, como também por equipe de especialistas.
Serviço Social: realizará intervenções nas necessidades de atendimento social aos
pacientes internados e seus familiares/ cuidadores e atuará como responsável e junto ao SAU.
Psicologia: utilizará a abordagem do modelo biopsicossocial que busca observar o
indivíduo e todos os sistemas com que interage (familiar, social, biológico, psicológico),
simultaneamente e com inter-relações constantes entre elas.
Biomedicina: identificará, classificará e estudará os agentes causadores de
enfermidades e desenvolverá ou aprimorará meios de combatê-los.
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Farmácia/CAF: desenvolverá atividades clínicas e relacionadas à gestão da Farmácia de
acordo com as características da Policlínica. A gestão da Farmácia, da CAF e/ou almoxarifado de
material médico hospitalar será realizada por profissional Farmacêutico, devidamente inscrito
no Conselho de Classe.
Laboratório de Análises Clínicas: serão oferecidos aos pacientes internados e
atendidos no ambulatório os seguintes exames: bioquímica, hematologia,
imunologiaeuroanálise.
Núcleo de Segurança do Paciente - NSP: o NSP, órgão colegiado, deverá ser
instituído pela Gestão da Unidade, assim como ter seus membros também por ela nomeados.
Terá a função de assessoramento à Coordenação Médica no que concerne aosvalores, atitudes,
competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde
e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas
e melhorar a atenção à saúde.
Será constituído por uma equipe multiprofissional, comprovadamente capacitada em
conceitos de melhoria da qualidade e segurança do paciente e em ferramentas de
gerenciamento de riscos em serviços de saúde. Será composto por membros da organização que
conheçam bem os processos de trabalho e que tenham perfil de liderança. O Núcleo contará,
preferencialmente, com representantes que tenham experiência nas áreas de controle de
infecção, gerência de risco, epidemiologia, qualidade, microbiologia, farmácia hospitalar,
farmácia e engenharia clínicas, segurança do paciente entre outras. O NSP deverá desenvolver
atividades educativas e de supervisão, de forma contínua junto aos diversos serviços e se
reunirá, no mínimo, mensalmente. Deverá também, possuir Regimento Interno próprio.
Terá como principais atribuições: promoção de ações para a gestão do risco no serviço de
saúde; desenvolvimento de ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço
de saúde; estabelecimento de mecanismos para identificar e avaliar a existência de não
conformidades nos processos e procedimentos realizados, incluindo aqueles envolvidos na
utilização de equipamentos, medicamentos e insumos e propor ações preventivas e corretivas;
elaboração, implantação, divulgação e atualização do PSP; acompanhamento das ações
vinculadas ao PSP; implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o
monitoramento dos seus indicadores; desenvolver e acompanhar programas de capacitação em
segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde; analisar e avaliar os dados sobre
incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; divulgar para a
direção e profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre
incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; notificar a
autoridade sanitária sobre os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as
notificações de eventos adversos; acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de
risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.
Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar – NVEPH: o NVEPH deverá
elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para detecção de doenças de
notificação compulsória (DNC), atendidas na Unidade, bem como realizar a notificação imediata
para doenças que necessitam de ações de controle e investigação, segundo as normas e
procedimentos estabelecidos pela autoridade sanitária do município e estado. Será composto
por 01 médico responsável pela notificação e investigação dos eventos adversos e por 01
enfermeiro, responsável pela busca ativa dos EAS.O NEP deverá desenvolver atividades de busca
ativa e notificação de EAS de maneira contínua junto aos diversos serviços e se reunirá,
mensalmente, para avaliação e planejamento de intervenções e ações a serem desenvolvidas.
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Possuirá Regimento Interno próprio e trabalho em estreita interação com a GTCIH. Seus
principais objetivos são: vigilância epidemiológica das DNC, DANTS (Doenças e Agravos Não
Transmissíveis) e agravos inusitados; elaboração de normas e rotinas técnicas e operacionais,
visando a detecção, prevenção e controle dessas doenças e agravos; capacitação dos
colaboradores, no que diz respeito a vigilância epidemiológica; realizar notificação e
investigação de agravos inusitados à saúde e de surtos e suspeita de problema de saúde de
notificação compulsória. O NEP pode desenvolver ações de vigilância epidemiológica
relacionadas a outros agravos de acordo com as necessidades loco-regionais.
Núcleo Interno de Regulação – NIR: trata-se de serviço que tem a finalidade de
organizar e operacionalizar a gestão e disponibilização dos leitos e serviços da Policlínica,
atuando em sinergia com a Central de Regulação Estadual e Municipal e com o SAMU.
Funcionará 12 hs por dia de segunda a sexta-feira, em espaço físico destinado exclusivamente
ao NIR e que disponha de linha telefônica e endereço eletrônico para contatos que se façam
necessários nas 12hs. Será diretamente subordinado ao Diretor Técnico e terá a seguinte
composição: um profissional Enfermeiro e um profissional Médico indicados pelo Diretor
Técnico e Diretor Assistencial, sendo este último o responsável pelo serviço. Trabalharão em
horário administrativo e deverão organizar o mapa de serviços e vagas disponíveis a cada dia,
disponibilizando-o aos profissionais responsáveis pelos plantões. Além disso, serão também
responsáveis pelo acompanhamento das regulações efetivadas e aquelas não efetivadas, pelos
levantamentos estatísticos, pela elaboração de relatórios mensais e pelo encaminhamento
destes à Diretoria da Policlínica.
O NIR terá as funções de:

•

Autorizar o acesso de pacientes encaminhados por outras Unidades de
Saúde do Estado, por meio da Central de Regulação Municipal;

•

Oferecer informação mensal sobre o acesso de pacientes à SES/GO;
Serviços de Infraestrutura e Apoio Logístico:

CME: a responsabilidade técnica destes serviços será do profissional Enfermeiro
devidamente habilitado que terá sob sua gerência um quadro de Técnicos de Enfermagem.
A Unidade possui a previsão de 26 consultórios destinados à assistência médica e
multiprofissional e 01 laboratório e 16 salas destinadas à execução de exames de imagem
Almoxarifado/Compras: realizará atividades de cotação e aquisição de insumos,
produtos e suprimentos. No caso de matérias médicos hospitalares sob a orientação e
supervisão do Farmacêutico da Unidade e Comissões pertinentes sempre considerando os
preceitos legais e as padronizações da Unidade. Também será responsável pelo controle de
estoque e armazenamento de materiais dentro das recomendações
Serviço de Arquivo de Prontuários de Pacientes e Estatísticas- SAME: suas
atividades estarão correlacionadas a todo o período de permanência do paciente na Unidade,
inclusive após sua saída, configurando-se em importante fonte de informações e para tanto,
será informatizado em todas as etapas trabalho.
Núcleo de Manutenção Geral: contemplará as áreas de manutenção predial,
hidráulica, mecânica, eletrônica e elétrica sendo executado um serviço de gerenciamento de
equipamentos de saúde através do Plano de Gerenciamento de Equipamentos Médicos e
Cronograma de Manutenção Preventiva e Corretiva que estarão disponíveis na Unidade. Terá
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1292

Proposta Policlínica Regional - Posse

como Responsável Técnico profissional de nível superior legalmente habilitado, com registro no
respectivo Conselho de Classe.
Lavanderia: responsável pelo processamento das roupas hospitalares atendendo a
Legislação vigente , assim como, sua guarda e distribuição do enxoval na Unidade.
Vigilância/Portaria: todos os profissionais vigilantes/agentes de portaria estarão
habilitados e regulamentados para o desempenho das funções, orientados para a observância
das diretrizes e rotinas da Unidade. Terá como principais atribuições: receber a clientela que se
dirigem a Unidade encaminhando ao setor competente; executar e controlar os serviços de
portaria, orientando e prestando informações ao público; atender e orientar os visitantes
quanto às normas de acesso e permanência; garantir a vigilância patrimonial cumprindo as
determinações contidas em programas de segurança das instalações físicas e equipamentos,
principalmente nos locais de entrada, circulação e saída do público, durante 24 horas por dia.
Segurança Patrimonial: responsável pela gestão e controle do patrimônio da Unidade
que será realizado baseado nos protocolos operacionais. Implantaremos um sistema
informatizado para otimizar o controle dos patrimônios, além dos inventários semestrais que
serão realizados.
Informática: será responsável por coordenar e gerir o macro sistema de informação da
Policlínica, formular diretrizes de informação e de informatização, e dar suporte às demais
unidades da Instituição. Será implantado na Policlínica um sistema informatizado de gestão
hospitalar, com os seguintes módulos: Controle Financeiro, Compras e Estoque, Contabilidade,
Custos, Leitos/Internamento, Exames Complementares e Atendimento ao Paciente.
Higienização: responsável pela higienização de toda a Unidade Hospitalar, utilizando as
técnicas adequadas descritas nos procedimentos operacionais do serviço que estarão
disponíveis na área.
Transporte: contará com motoristas habilitados, treinados e responsáveis pela
condução microonibus para transporte de pacientes e carro administrativo.
Outros Serviços Administrativos e de Apoio: Setor de Pessoal, Financeiro,
Segurança do Trabalho, Serviço Médico Ocupacional, dentre outros, serão implantados na
Unidade tendo suas competências descritas nos Procedimentos Operacionais e Regimento
Interno que estarão disponíveis na Unidade.

6.10

Projetos táticos e operacionais observar a definição dos objetivos a alcançar e
definir as estratégias de implantação.

O Instituto CEM, acredita num Modelo de Gestão onde a valorização das pessoas é
fundamental, a Gestão é focada em compartilhamento das informações e uma Gestão
participativa., e diante disto o planejamento estratégico e tático, é desenvolvido com pessoas
envolvidas em cada processo buscando o mapeamento inicial das atividades, bem como os base
nas metodologias de gestão como SWOT, por exemplo, que identifica as forças e as fraquezas,
os riscos e as oportunidades, e assim estabelece, um plano de ação estratégico, para atuar
diretamente sobre o que for apontado, partindo então para construção de um modelo de gestão
único para cada unidade de saúde administrada pelo Instituto CEM.
Instituto CEM, acredita que a base de uma Gestão sustentável é a capacitação
profissional, e por isso que a Educação Permanente é um de nossos pilares, e assim montamos
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um planejamento do futuro, e dividimos em três grandes blocos: Planejamento Estratégico,
Tático e Operacional.

Planejamento Estratégico: Onde tudo começa, onde definimos as estratégias com foco no
longo prazo da empresa, este montado voltado para a organização com um todo
Planejamento Tático: Aqui montamos os planos com foco no médio prazo e com um
pouco mais detalhes que o Planejamento Estratégico, plano orientado as áreas e departamentos
da empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e metas da
organização
Planejamento Operacional: Montamos os planos mais focados no curto prazo, com as
definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa
alcançar os objetivos globais.
Como resultado da etapa de Planejamento Operacional geralmente obtemos Planos de
Ações e Cronogramas das atividades
Nossa estratégia está focada em:
- Sistema de informação adequado às necessidades de avaliar indicadores e varáveis
que influenciam na qualidade da gestão;
- Gestão baseada em inteligência competitiva;
- Mapeamento e implantação de processos com foco no resultado;
- Técnicas de análise e implantação de indicadores de performance e desempenho
(KPI’s), Business Inteligence (BI) e gerenciamento de projetos.
- Prestação de serviços baseada na gestão do controle da área operacional, avaliação
e definição de processos e programas;
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- Gestão de Recursos Humanos: analise e acompanhamento dos indicadores de
gestão e desenvolvimento de pessoas; Capacitação técnica e comportamental das
lideranças, elaboração de cronograma e acompanhamento dos treinamentos internos da
unidade; Implementação do programa de integração para o corpo clinico; Implementação
de projeto para identificação, formação e retenção de talentos; implementação de projeto
social – inserção de profissionais com necessidades especiais; pesquisa de clima
organizacional periódica;
- Implantação das ferramentas de Gestão da Qualidade;
- Implantação de Gestão da Qualidade na Informação;
- Implantação dos protocolos de qualidade da gestão operacional;
- Definições de fluxos de processos e desenvolvimento da cadeia de valores;
- Desenvolvimento de relatórios gerenciais para tomada de decisão;
- Gestão das unidades de saúde com embasamento organizacional, com critérios
definidos para todos os prestadores de serviços;
- Promoção da cultura de humanização dos serviços;
- Desenvolvimento e implantação de protocolos e trabalho padrão nas atividades
tanto operacionais quanto administrativas, de acordo com as normas técnicas preconizadas
pelo órgão de fiscalização.

6.10.1 Estratégia Operacional
As políticas públicas de saúde, programas e ações que têm a função de colocar em prática
os serviços de saúde que são previstos na lei. O direito à saúde para todos os cidadãos é garantido
na Constituição Federal de 1988 como um direito fundamental social. É pelas políticas públicas
de saúde que esse direito é colocado em prática, através do oferecimento de serviços de saúde
para a população.
A definição de política pública de saúde, tendo por base os princípios da integralidade, e
regionalização que pressupõe a leitura das necessidades sociais locais, e a organização da
prestação dos serviços de saúde, descentralizado, para que o sistema seja eficiente a fim de
serem identificados déficits de atenção, desigualdades nos diferentes territórios sanitários,
estabelecendo-se desse modo, sob o imperativo das necessidades humanas, a oferta dos serviços
de saúde adequados ao perfil das necessidades e às prioridades da população.
Na parceria estabelecida com o Instituto CEM, uma das principais metas pactuadas será
conseguir avançar na prática abrangente e qualificada para a Atenção Básica, por meio de acesso
as Consultas de Especialidades Médicas e Serviços de Apoio e Diagnóstico, visando concretizar
acessibilidade universal e resolutividade nas demandas assistenciais.
Para que a parceria possa ser efetiva no que se refere à integração coordenação das ações,
em vista da integralidade almejada, torna-se imperativo promover um relacionamento fundado
na cooperação entre SES-GO, o Gestor Estadual, e o Instituto CEM, assentado em bases jurídicas
solidas, que definam claramente os papéis e responsabilidades comuns e especificas de
formulação de políticas, de planejamento, de coordenação e de avaliação de sistema, incluindo
os mecanismos de interação e de articulação.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1295

Proposta Policlínica Regional - Posse

As ações devem estar orientadas pelo Princípio da Complementariedade e pela Diretriz do
fortalecimento da Gestão Estadual. O Instituto CEM ainda adotará as seguintes ações para a
implantação da estratégia operacional:
•

Apoiar o Plano de Qualificação Assistencial no âmbito da Unidade de saúde a partir do
estabelecimento das seguintes diretrizes:

•

Articular com a Gestão Estadual e Municipal para tratar das relações inter-regionais.

•

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

•

Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários.

•

Desenvolver campanhas educativas necessárias ao bom desempenho das atividades.

•

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

•

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

•

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

•

Garantir que as atividades realizadas reforcem a ação da Gestão Estadual e sejam coerentes
com as prioridades de saúde definidas na esfera estadual e orientadas pelo Princípio da
Complementaridade.

•

Promover um processo e uma estrutura organizacional, cuja prática baseia-se na capacidade
de mudança diante das transformações do ambiente externo.

•

Avaliar a efetividade e a pertinência das ações utilizando o feedback recebido da população
que participou das atividades realizadas.

•

Desenvolver tecnologia, experiência e métodos para manejo e comunicação da informação
a favor da Gestão Estadual de Saúde.

•

Gerar informações qualificadas para a avaliação do desempenho dos serviços.

•

Desenvolver instâncias de avaliação da qualidade e da correta análise dos dados coletados.

•

Incorporar mecanismos de alocação de recursos para dispor de infraestrutura, recursos
humanos e tecnológicos necessários para o desenvolvimento do projeto.

•

Promover suportes logísticos necessários para o desenvolvimento do projeto.

•

Iniciar o processo de gestão integrada elegendo com a Gestão Estadual, uma linha de
cuidado prioritária para ser implementada no primeiro ano. As linhas de cuidado são
coordenadas, sempre, por uma dupla formada por um profissional médico e por um
profissional enfermeiro, pelo menos, pois há situações nas quais equipes multiprofissionais
fazem parte desta composição, pela lógica horizontalizada do cuidado.

•

Os coordenadores de linha têm como atribuições principais a facilitação e estímulo a uma
boa articulação funcional entre as várias unidades de cuidado atravessadas pela linha,
buscando a maior integralidade possível da sua produção.

•

Fazer uma interlocução direta com médicos e enfermeiros, em todos os aspectos de sua vida
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funcional e profissional, tendo sempre a perspectiva do cuidado e objetivando concretizar
estas relações institucionais a Diretoria da Policlínica deve criar e implementar um Conselho
Local de Saúde para melhor articular as tomadas de decisões.
•

Também são atribuição dos coordenadores o desenvolvimento de projetos que promovam
a Melhoria da Atenção na Policlínica , e os Projetos de Melhoria da Qualidade da Atenção
serão desenvolvidos com objetivos voltados a resolução dos pontos críticos diagnosticados
na instituição. Serão construídos na perspectiva da Melhoria da Qualidade de Assistência.
Melhoria da Qualidade da Gestão e Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.

Fundamental reafirmar que o Instituto CEM, no processo de publicização realizará
procedimentos gerenciais que devem estar orientados pelo Princípio da Complementaridade e
pela Diretriz do Fortalecimento da Gestão Estadual.
A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no Policlínica até sua alta hospitalar,
pela patologia atendida, incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para
obter ou complementar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito
hospitalar. Considerando que atualmente a Policlínica embora tenha sua atividade hospitalar
com Urgências e Emergências, acaba por atender em Pronto Socorro cerca 80% de Fichas, tendo
sua triagem em protocolo de Manchester em verde e Azul, a falta de UTI, também é um fator que
implica na dependência da Regulação Estadual, os atendimentos via Sala Vermelha, há casos que
já permaneceram mais de 48 horas na espera de uma vaga, para poder ser encaminhado para
Policlínica da rede.

6.10.2 Estratégia Para Melhoria Da Qualidade Assistencial
São estratégias que o Instituto CEM adotará para melhorar a qualidade assistencial:
•

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

•

Identificar as barreiras de acesso ao serviço hospitalar.

•

Utilizar metodologias pertinentes ao planejamento estratégico e outras pactuadas com
a Gestão Estadual.

•

Realizar o diagnóstico local da atenção às urgências/emergências e os processos e fluxos
de integração com a rede assistencial.

•

Formular propostas relacionadas com a expansão do acesso da população às ações, com
base no diagnóstico situacional e no perfil da situação de saúde.

•

Apresentar as propostas formuladas e informações necessárias para a Gestão Estadual e
Municipal, Conselho Estadual e Local de Saúde e setores envolvidos.

•

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

6.10.3 Estratégia Para A Qualidade Da Gestão
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A melhoria da Qualidade da Gestão será desenvolvida no fortalecimento da Governança
com instituição de mecanismos permanentes de articulação e pactuada com a Gestão
Estadual e com o controle social e compreende:
•
•
•
•
•

Atuação nos diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de
Saúde.
Trabalhar respeitando a cultura organizacional e fomentando mudanças
em direção às Redes de Atenção à Saúde.
Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos.
Estabelecer estratégia para o desenvolvimento e formação de Recursos Humanos.

6.10.4 Modernização Gerencial
6.10.4.1 Ferramentas Da Qualidade
Criar espaços com finalidade de construir a rede de relações nas equipes
assistenciais e demais equipes de apoio e do hospital, de forma a romper com a linearidade,
torná-la aberta, descentralizada, dinâmica e horizontal e que seja capaz de auto regular-se,
para o isso a unidade propõe o uso das seguintes ferramentas:
✓ Fluxogramas: proporcionar uma descrição de fácil visualização das sequências das
etapas do processo por meio de gráfico de barras.
✓ Diagrama de Dispersão: fornecer dados estatísticos das variáveis dependentes

e

independentes de um processo produtivo.
✓ Diagrama de causa efeito ou Diagrama de Ishikawa: identificar a semelhança entre
o resultado e todas as causas de um problema.
✓ Gráfico de Pareto: favorecer a identificação, a medição e a prioridade dos
problemas mais constante de um processo.
✓ Carta de Controle: acompanhar a variabilidade por meio da medição e o tempo do
processo e é um gráfico.
✓ Folha de Verificação: numerar as constantes ocorrências de um processo produtivo,
em um determinado período de tempo.
✓ Histogramas: colaborar por meio da união dos dados, a medição e tornar
visível a flexibilidade de um determinado processo e é representado por um
gráfico.
✓ Matriz de GUT: representar os problemas ou riscos potenciais por meio das
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prioridades, visando diminuir os efeitos.
✓ Brainstorming: detalhar as percepções em relação a um determinado assunto,
buscando assim diferentes opiniões a partir da criatividade coletiva.
✓ 5’S: colaborar na modificação comportamental dos colaboradores, a fim de ter um
senso de organização conservando o ambiente agradável e abolindo os
desperdícios.
✓ 5W2H: representar e unificar os processos, na organização de planos de ação e na
afirmação de métodos adjuntos aos indicadores, sendo assim de cunho gerencial.
Nesse contexto, é importante destacar que algumas ferramentas são utilizadas com
menor assiduidade e outras são aplicáveis em determinadas atividades. De acordo com os
especialistas e usuários serão incorporadas as ferramentas de controle e/ou de planejamento.
Abaixo as principais ferramentas a serem utilizada pela gestão da unidade:
A) O Pdca
O PDCA é uma ferramenta da Qualidade, a ser utilizada para que as metas
estabelecidas sejam atingidas. Visa controlar e alcançar resultados eficazes nas atividades
da organização.
As etapas do PDCA são compostas por quatro fases: Planejar;Executar;Verificar, e; Atuar
corretivamente.
O PDCA é implantado em 3 fases conforme fluxograma a seguir:
P (Plan) - PLANEJAR
Nesta etapa são definidas as metas. Após definidas as metas, deve-se buscar os meios
necessários (humanos, físicos, financeiros etc.) e os respectivos procedimentos para alcançálas;
D (Do) – Desenvolver/Executar
Nesta fase os envolvidos devem ser treinados nos procedimentos (os quais, por sua
vez, têm como base as metas pré-definidas) e em seguida deve-se realizar as atividades,
tabulando e armazenando dados para a fase posterior de verificação;
Etapa de gestão, na qual verifica-se se as ações executadas estão de acordo com os
procedimentos, e se as metas estão sendo atingidas. Os dados utilizados são os coletados na
etapa anterior;
Check- Verificação
Esta é uma das etapas mais importantes que definem o conceito do PDCA num ciclo.
Depois de checar, vamos procurar agir de forma melhorada:
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Verificar se o padrão esta sendo obedecido
Verificar o que está funcionando e o que está dando errado
Perguntar por quê?, a cada passo (novamente, se um problema é detectado, recorre-se
aos 5 porquês)
Com as respostas, treinar o método definido
Analisando cuidadosamente cada um desses pontos, será possível tornar o método de
trabalho que resolve o problema ainda mais assertivo e eficiente.
A (Act) – Agir
Esta etapa é a corretiva, ou seja, se o procedimento não está sendo observado
adequadamente pela equipe ou mesmo se o procedimento necessita ser revisto, porque não
está satisfazendo à necessidade de atingir às metas, é necessário atuar corretivamente,
através de planos de ação, para correção de procedimentos, ações etc. visando atingir as
metas estabelecidas.
O objetivo final é a melhoria contínua a partir do atingimento das metas

1. METODOLOGIA DE ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSO-MAMP
A ferramenta MAMP que tornou-se o modelo mais aplicado no setor de saúde em
virtude da aderência aos diversos programas de acreditação e melhoria da qualidade. É uma
ferramenta já bastante difundida, muito útil em qualquer processo que almeje atingir níveis
de excelência na qualidade dos produtos ou serviços ofertados, e para a obtenção de
certificações e acreditações em geral.
O objetivo é melhorar permanentemente os processos da instituição, através de
metodologia padronizada, de relativamente fácil apreensão e monitoramento e ainda
possibilita a identificação de desvios, correção de erros produzindo alertas para disparar as
ações corretivas.
Mapeamento são formas de se fazer alguma coisa e processo é composto por
etapas que controlam ou transformam materiais, serviços ou mesmo outros processos.
As etapas do MAMP são assim definidas:
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✓ Mapeamento do processo;
✓ Elaboração de fluxograma;
✓ Identificação do problema;
✓ Priorização dos problemas;
✓ Identificação das causas dos problemas;
✓ Priorização das causas dos problemas;
✓ Identificação das alternativas de solução;
✓ Normatização do processo corrigido.

https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_ptBRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAhXrD7kGH
Umf
Após essa identificação, devem ser estabelecidas as características de qualidade do
produto que irão satisfazer o cliente e que devem ser transformadas em grandezas
mensuráveis, denominadas itens de controle.
Itens de controle são características mensuráveis por meio das quais um processo é
gerenciado.
Para a Qualidade Total, qualquer problema representa um resultado indesejável de
um processo, ou seja, um item de controle que não atingiu o esperado.
O único critério para a existência de um problema é a insatisfação do responsável
pelo controle do processo com os resultados obtidos em seu item de controle.
Desse modo, observa-se que, nos dias de hoje, o bom gerente não é mais aquele
que não possui problemas por estar acomodado, mas sim aquele que identifica seus
problemas e procura melhorar os resultados de seus processos.
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Controlar um processo é saber identificar um problema, analisar o processo,
padronizá-lo e estabelecer itens de controle para que o problema nunca mais volte a ocorrer.
B) Programa De Melhoria Contínua/5w2h
Nesta fase serão aplicadas as melhorias nas causas dos problemas. Para isso, é
importante trabalhar próximo das pessoas que estão no desenvolvimento do produto e
processos.
Na fase de Melhoria o documento mais importante a ser elaborado pela equipe é o
Plano de Ação. Uma boa recomendação é o uso da ferramenta conhecida como 5W2H. Nele
devem constar, no mínimo:
✓ Ação a ser tomada (com base nas fontes de variação identificadas durante a fase de
Análise);
✓ Responsável por cada ação;
✓ Data prevista de implementação;
✓ Data de emissão do documento e data de revisão;
✓ Se possível, um indicador de acompanhamento da ação..
Possivelmente muitas soluções serão apresentadas e algumas serão testadas. As etapas
deste processo são: Levantamento de possíveis soluções; Implantação das soluções e Avaliação
de eficiência.
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https://www.google.com/search?q=5W2H&rlz=1C1CHZL_ptBRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRzeGblJTiAhUOKrkGHb8eCqg
Q_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=pcQbWB_6mG84CM:
C) Balanced Scorecard – Bsc
O Balanced Scorecard -BSC surgiu da necessidade de criação de valor das
organizações não só por uma perspectiva financeira, mas também por uma perspectiva
baseada no conhecimento, que explora os ativos intangíveis da organização. O BSC foi
desenvolvido originalmente por dois professores da Harvard Business School, Robert Kaplan
e David Norton em 1992. Os professores desenvolveram essa ferramenta com o objetivo
de resolver as limitações percebidas sobre os indicadores disponíveis, que não mais eram
suficientes para se avaliar o valor e o desempenho das empresas, adotando um principio
de gestão balanceada. Com esse princípio, será possível a quantificação de ativos tangíveis e
intangíveis.
Conforme a metodologia de Robert Kaplan e David Norton, os objetivos do BSC,
de acordo com a estratégia, são relacionados em 4 perspectivas: financeira, cliente,
processos internos e aprendizado e crescimento.
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Conceitualmente, o Balanced Scorecard é um sistema de gestão estratégica baseado
em indicadores de desempenho que promove o alinhamento de todas as atividades do
negócio com a estratégia, monitorando constantemente o desempenho dos objetivos
estratégicos. Sua construção tem como principais objetivos:
✓ Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia em termos operacionais;
Comunicar a estratégia para toda a organização (visão compartilhada);
✓ Garantir que os componentes da estratégia, objetivos, indicadores e ações estejam
relacionados entre si;
✓ Desenvolver o aprendizado estratégico;
✓ Formar a base de um processo de gerenciamento estratégico integrado, contínuo
e eficiente.

D) Análise Swot
.A análise SWOT – Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities
(oportunidades) e Threats (ameaças) – é utilizada para analisar cenários de uma organização
no seu ambiente interno e externo.
INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1304

Proposta Policlínica Regional - Posse

Os objetivos da análise SWOT são:
✓ Efetuar uma síntese das análises internas e externas; Identificar elementos- chave
para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação;
✓ Preparar ações estratégicas.
A análise SWOT pode ser organizada em uma matriz 2×2. Em uma das dimensões têmse os pontos fortes e as oportunidades de melhorias como pontos favoráveis à instituição
e os pontos fracos e as ameaças como pontos desfavoráveis à instituição. Na outra dimensão
têm-se os pontos fortes e fracos como fatores internos da instituição e as ameaças e
oportunidades de melhoria como fatores externos à instituição.

E) Gráfico de Pareto
É um gráfico de barras que apresenta, de forma estratificada, as várias causas de um
problema auxiliando na determinação da prioridade na resolução deste. Princípio de Pareto
(80/20):
É baseado na regra 20/80, que declara que para todo problema existem poucas causas
vitais e muitas triviais;
20% de causas explicam 80% dos problemas;
Ao se distinguir e atacar os itens mais importantes maior será a melhoria obtida.
Por que usar o Gráfico de Pareto
Gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor,
permitindo a priorização dos problemas;
Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou
problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos.
F) Diagrama de Ishikawa ou causa e efeito ou “espinha de peixe”
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É um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor,
permitindo a priorização dos problemas, baseado no princípio de Pareto (poucos essenciais,
muitos triviais), isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros menos
frequentes, mas mais graves.
Mostra a relação entre um conjunto de causas que provoca um efeito ou problema e sua
maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas
mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos.
É uma forma organizada de correlacionar o efeito com suas causas, agrupando-as em
“famílias de causas”:
Mão de obra: treinamentos, pessoas, motivação, etc.
Métodos: procedimentos, rotinas, fluxos, etc.
Materiais: utensílios, medicamentos, papel, etc.
Máquinas: equipamentos, manutenção, etc.
Meio Ambiente: temperatura, ergonomia, etc.
Medidas: quantidades, dimensões, limites, etc.
Vantagens
Fazer com que pessoas que conheçam o problema em conjunto ou a classificação de
várias causas, pensem, estabeleçam prioridades e desenvolvam um plano de ação;
Funciona com qualquer tipo de problema;
Dá uma organização lógica à abordagem do problema;
Torna possível obter ideias rapidamente;
Identifica causas potenciais de um problema e mostra as relações entre causas e efeitos;
Ajuda a estabelecer prioridades;
Estabelece objetivo em comum.
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Proposta Financeira
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6.10.5 Plano de Ação
Após a elaboração do diagnóstico situacional, o CEM realizará as seguintes ações:
• Período pre operacional : Em função do caráter inovador deste tipo de serviço e também
dos desafios para os gestores municipais e estaduais das redes de saúde na utilização adequada
dos recursos disponibilizados - como consultas médicas e não médicas especializadas,
procedimentos e exames diagnósticos, a SES/GO irá adotar um cronograma específico para a
ativação progressiva com objetivo de evitar repasses financeiros desproporcionais ao volume
assistencial.
• Esse período tem a duração programada de 90 dias e envolve realização de ajustes e
escalonamento das metas.
• Elaborar cronograma de execução das adequações da estrutura-física da unidade e
encaminhará SES-GO para aprovação
• Instituir as normas e rotinas -de aquisição, recebimento e guarda de materiais e
medicamentos;
• Instituir o plano de manutenção dos equipamentos, com a contratação de empresa
especializada e Instituir protocolos operacionais padrão para os processos de trabalhos dotados
na unidade;
• Aprimorar o acolhimento de usuários e pacientes atendidos na unidade
• Fortalecer os relacionamentos entre as diversas unidades de saúde que terão a unidade
como referência por meio do Núcleo Interno de Regulação
• Realizar reuniões e eventos para discussão e problematização dos fluxos da regulação
de acesso
• Realizar avaliações trimestrais para corrigir e melhorar as ações do Plano de Ação,
Demanda de recursos humanos, esses serão redimensionados de forma a existir um
quantitativo de profissionais necessários para o cumprimento das metas com o menor custo
para o Erário, sempre observando as normas da Vigilância Sanitária e dos Conselhos de Classe e
o cronograma proposto.
Implantação/mudança da Cultura Organizacional, este será próximo passo seguinte a ser
adotado pelo CEM, no segundo mês de gerenciamento da unidade. Essa mudança é necessária,
pois o CEM adota as regras da gestão, na definição da Ciência da Administração de Empresas,
do sistema privado, com regras rígidas de cumprimento de carga horária, apresentação de
resultados com fixação de metas de equipe, dotação do sistema de meritocracia para o
reconhecimento dos colaboradores e servidores que efetivamente contribuem para o
cumprimento das obrigações e metas do contrato de gestão.
As próximas ações serão:
•

Promover uma ação de comunicação junto à comunidade para que essa seja informada
que a mudança do gerenciamento da unidade do Poder Público para uma gestão
compartilhada com o CEM resultará em melhoria da qualidade do atendimento
assistencial com o aumento gradativo da oferta de serviços
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•
•
•
•

Implantar os níveis hierárquicos a no máximo 3 níveis, Direção, Gerência e Coordenação,
definindo claramente as funções e responsabilidades de cada cargo.
Identificar os líderes dentro da unidade e iniciar o processo de diálogo para reduzir os
níveis de corporativos e introjetar a cultura da produção de resultado com qualidade
nas equipes, independente do sistema de contratação do trabalhador.
Implantar softwares e soluções informatizadas para gerenciamento da unidade, com
adoção de prontuário eletrônico do paciente, sistema de registro eletrônico de ponto,
monitoramento eletrônico do ambiente com sistema de câmeras.
Implantar o Sistema de Atendimento ao Usuário — SAU, como ponto avançando da
Ouvidoria do SUS na unidade, de forma a ouvir o usuário, apresentando soluções para
suas queixas, bem como divulgar as avaliações positivas feitas por esses.

Por fim, com relação aos recursos humanos, haverá o investimento na gestão profissional
do pessoal, com a contratação de empresa de RH, que realizará, regularmente, pesquisa de
clima organizacional, promoção de ações de educação continuada e projetos de redução de
conflitos internos da equipe.
6.10.5.1 Cronograma De Execução
Período pré-operacional
Em função do caráter inovador deste tipo de serviço e também dos desafios para os
gestores municipais e estaduais das redes de saúde na utilização adequada dos recursos
disponibilizados - como consultas médicas e não médicas especializadas, procedimentos e
exames diagnósticos, a SES/GO irá adotar um cronograma específico para a ativação
progressiva com objetivo de evitar repasses financeiros desproporcionais ao volume
assistencial.
Esse período tem a duração programada de 90 dias e envolve realização de ajustes e
escalonamento das metas. Durante esse período, o INSTITUTO CEM identificará a melhor
disposição para os consultórios e equipamentos, dentro da unidade.

PERIODO PRÉ OPERERACIONAL

Etapa

Duração
(dias)

Atividades

Detalhes
Atividades

Iniciar
ativação
progressiva das atividades,
com objetivo de evitar.

Do 1º ao
90º dia (1º
trimestre)

Iniciar as reniões e
conversas com Complexos
Municipais e Estaduais, para
parceria e habilitação da
nova Policlinica, para que as
ações conjuntas tenham
efetividade

Implantação
da
Estratégia de Regulação
INSTITUTO CEM
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efetiva, que privilegie toda
demanda que envolve o
atendimento na Policlínica
Estruturar Nir, e
implantar os processos de
Regulação
Interno,
juntamente Ouvidoria, Sac
Divulgação
para
População sobre inicio das
atividades a Policlínica,
objetivo conscientização
Acompanhar se todos
os Equipamentos para
efetivação da implantação
do SADT, está na unidade, e
iniciar cronograma por
especialidade.
Iniciar as Consultas de
Especialidades

Mobilização:

Análise Situacional

Fase 1

Iniciar Adequação de
novo perfil da Policlínica
Início Implantação
fase 1 – 40% dos serviços na
unidade
Do 1º ao
90º dia (1º
trimestre)

Recrutamento/Seleção
e Treinamento de Pessoal
(CLT);
Contratação e
manutenção de Recursos
Humanos

Capacitação e
desenvolvimento de
educação permanente
INSTITUTO CEM

Manutenção
do
quadro
funcional
adequado às necessidades
dos serviços
Garantir
substituições
imediatas
em caso de afastamento
por licença médica, férias
e/ou desligamento
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Ampliação
possibilidades de
profissional

das
ação

Aprimoramento e
atualização
de
conhecimentos
técnico
especializado
Implantação fase
Recrutamento e Seleção
Inicio de Educação
continuada
Revisão/Adequação e
Ajustes de Equipamentos
(CME, SENUT, Lavanderia,
Laboratório, Radiologia e
demais que se façam
necessários);
Revisão/Adequação e
Ajustes de Instalações Físicas
( CME, SENUT, Lavanderia,
Laboratório, Radiologia e
demais que se façam
necessários);
Seleção e contratação
de serviços terceirizados;
Instalação de novos
equipamentos adquiridos;
Revisão/ ajustes e
aquisição de material de uso
hospitalar, medicamentos e
insumos;
Seleção e contratação
de serviços de manufatura
do enxoval (pacientes,
acompanhantes,
colaboradores e serviços);
Seleção e contratação
de serviços gráficos
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(confecção de impressos dos
diversos serviços);
Higienização e limpeza
das áreas operacionais e de
apoio, incluindo
reservatórios de água;
Revisão/Ajuste e
Adequação da sinalização
dos serviços;
Tratamento de pisos
(limpeza e aplicação de
selante);
Implantação de
sistema informatizado para
gerenciamento das
atividades assistenciais e
administrativas;
Seleção e contratação
do Corpo Clínico (PJ);

Fase 2

Revisar, adequar e
elaborar instrumentos
normativos e organizacionais
(Regimentos, Normas,
Rotinas, Plano de
Desenvolvimento de RH e
Protocolos Operacionais);

Do 91º
ao 180º dia (2º
trimestre)

Compor,
regulamentar, instalar e
implantar as Comissões e
Núcleos de Trabalho;
Iniciar
operacionalização do
Ambulatório, SADT.
Organização e
Operacionalização:
Implantar e
implementar Regimentos,
Normas, Rotinas, Protocolos
Operacionais e Plano de
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Manutenção Preventiva e
Corretiva de Equipamentos;

Implantação Analise
de Fluxos e Processos de
Gestão – Indicadores de
Qualidade
Revisar, adequar,
consolidar e incrementar a
operacionalização dos
serviços assistenciais;
Revisar, adequar,
consolidar e implementar a
operacionalização dos
serviços de infraestrutura e
apoio logístico;
Acompanhar e
monitorar tempo de espera
dos usuários e avaliar
satisfação através de
formulário específico;
Avaliar e ajustar todos
os serviços para o
cumprimento permanente
de metas qualitativas; Incrementar as metas
quantitativas.

Fase 3

Garantir controle do
cumprimento da jornada
de trabalho

Do 181º
ao 360º (3º
trimestre em
diante)

Acompanhamento e
avaliação dos Recursos
Humanos

Promover
a
identificação, resgate e
valorização
de
competências
e
habilidades profissionais.
Implementar
o
Plano de Desenvolvimento
de RH;
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Iniciar avaliação de
desempenho
dos
colaboradores;
Implementar o
funcionamento das
Comissões e Núcleos de
Trabalho;
Identificar e
estabelecer articulação com
os Equipamentos de Saúde,
Sociais e de Educação da
Região;
Identificar e
estabelecer articulação com
os segmentos organizados
da sociedade local;
Consolidar a
articulação com as Centrais
de Regulação (Estadual e
Municipal);

Fase 4

Implantar e
implementar os Projetos
Assistenciais de Saúde e
Sociais.
Do 361º
ao último dia (4
trimestre em
diante)

Operacionalização,
Avaliação e Incrementos:

Operacionalizar os
serviços assistenciais;
Operacionalizar os
serviços de infraestrutura e
apoio logístico;
Avaliar e ajustar todos
os serviços para o
cumprimento permanente
de metas qualitativas; INSTITUTO CEM
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Incrementar as metas
quantitativas.

Atuação junto à
população e órgãos
competentes em programas
de informação e participação
social

Fase 5

Estruturação de
metodologias de
gerenciamento dos
processos de trabalho em
saúde

Do 361º
ao último dia
(2º ano em
diante)

Promoção
Educação em Saúde

da

Fortalecimento
controle social

do

Implementações de
rotinas, procedimentos e
protocolos.
Instrumento
de
coleta de dados e
processamento
das
informações em saúde

Avaliação das metas
de desempenho
Avaliação das metas
de de produção
quantitativas
Avaliar e ajustar todos
os serviços para o
cumprimento permanente
de metas qualitativas; Incrementar as metas
quantitativas.

6.10.5.2 Visita Técnica
A equipe técnica do Instituto CEM, efetuou visita técnica na Policlínica , constatamos que
do ponto de vista estrutural o Policlínica encontra-se em boas condições prediais, que a limpeza
e conservação também demonstra qualidade , uma vez que ainda sera inaugurada, ponto de
atenaõ se da para preocupacaçõ de todos os equipamentos necessarios para funcinamento dos
Exames – SADT, estarem instalados ate data de inicio de contrato, uma vez que isto impacta
para atingimentod a metas contratuais, de acordo com instalação dos equipamentos, iremos
montar um cronograma progresssivo para inicio das atividades
Necessidade de mobiliarios e de Equipamentos de Informática, instalação de internet, e
rede telefonica.
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Implantação de sistema de comunicação e iniciaras tratativas com Complexos Estaduais e
Municipais, da macroregioao que será atendida pela policlinica.

6.10.5.3 Nossa Proposta de Ações a Serem Desenvolvidas
Ações para a Promoção da Qualidade Técnica
•
•
•
•
•
•
•

Apoiar os coordenadores das unidades de cuidado no exercício de suas atribuições.
Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários.
Desenvolver campanhas educativas necessárias ao bom desempenho das atividades.
Estabelecer alianças com organizações governamentais, não governamentais
comunitárias para fortalecer a promoção da saúde e prover fomentos para
desenvolvimento dessas alianças.
Envolver os trabalhadores de saúde, incorporando-os como sujeitos de r mudança,
Reconhecer a educação permanente como ferramenta para qualificar os' envolvidos
na assistência.
Gerar informações qualificadas para a avaliação do desempenho dos serviços.
Desenvolver instâncias de avaliação da qualidade ê da correta análise dos dados
coletados.
Incorporar mecanismos de alocação de: recursos dispor infraestrutura recursos
humanos e tecnológicos necessários pata o projeto, Promover suportes logísticos
necessários para o projeto'*
Ações para a Gestão de Serviços

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar, no primeiro mês de atividades, o Planejamento Estratégico para o início da
parceria com apresentação do modelo gerencial à unidade para validação e
incorporação do modelo proposto aos funcionários da Unidade, às corporações que
fazem articulação com a Unidade, prioritariamente com a Secretaria Estadual de
Saúde.
Desenvolver processos, em colaboração com organizações governamentais e não
governamentais, setoriais e extras setoriais, para garantir um enfoque consistente e
integral no desenvolvimento de condutas e hábitos de vida saudáveis.
Apoiar o Plano de Qualificação da Atenção Básica no âmbito da Policlínica
Gerenciar os recursos disponíveis, de forma racional, para minimizar custos
administrativos e de produção.
Articular com a Gestão Estadual para tratar das relações interinstitucionais, do
manejo de conflitos e do trabalho em equipe.
Utilizar metodologias pertinentes ao planejamento estratégico, e outras, pactuadas
Cooperar com os atendimentos em saúde, se necessário, visando melhor articulação
com os diferentes pontos de atenção existentes no Sistema Estadual de Saúde.
Trabalhar, respeitando a cultura organizacional, fomentando mudanças do modelo
assistencial.
Avaliar as necessidades de saúde, planejamento e programação, englobando
aspectos epidemiológicos e logísticos, tais como recursos humanos, materiais,
financeiros e informacionais, necessários às áreas administrativa e assistencial, para
que sejam atendidas as necessidades da população.
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•
•
•
•

Elaborar relatórios mensais para que esses sejam discutidos em instância colegiada.
Monitorar, diariamente, o fluxo de informação entre a Unidade e a Central de
Regulação.
Informatizar todos os processos relativos à Unidade.
Compartilhar as regras da Unidade com as estruturas de logística (Regulação,
prontuário eletrônico) que se corresponsabilizam pelos resultados,
Ações para a Gestão de Pessoas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a equipe, saber-quais são os pontos fortes e fracos para poder atribuir
tarefas específicas de acordo com as habilidades de cada um.
Ter a gestão de RH voltada para' fazer a conexão entre pessoas e o sucesso da
instituição, atrelando seus resultados da instituição
Avaliar os níveis de eficiência e eficácia dos v processos e subprocessos de RH por
meio de indicadores, medições, sistematicamente, de modo a compor um conjunto
dados que privilegie todos os aspectos importantes da gestão.
Estabelecer estratégias que reorientem a Administração o desenvolvimento e a
formação de Recursos Humanos - RH.
Desenvolver ações para regularizar atendimento à comunidade por meio de RH
qualificado.
Orientar todos os funcionários, de acordo com o cargo que ocupam e de acordo com
suas atribuições,
Preparar o pessoal necessário, tornando-o habilitado ao pleno exercício das
atividades.
Dispor de pessoal capacitado e de infraestrutura necessária para prestar um
atendimento de qualidade, com resposta oportuna e efetiva.
Definir mecanismos de contratação, promover ações educativas, participar
ativamente da seleção, avaliar desempenho, atuar na melhoria das relações de
trabalho, entre outros.
Ouvir a equipe com atenção, dar valor às suas sugestões de melhorias integral e
integrada.
Estratégia Para A Implantar Do Clima E Cultura Organizacional Da Policlínica

Uma nova cultura deverá ser implementada, onde os colaboradores serão valorizados
minimizando os conflitos. Deve-se privilegiar a gestão compartilhada, entre os entes
Estatutários e Celetistas, sempre com fito na melhor prestação de serviços para os Usuários do
SUS.
Existem algumas estratégias clássicas para a implementação de mudanças de clima e de
cultura organizacional, tais como: tratar os empregados como ativos valiosos, fornece
oportunidades para o crescimento e desenvolvimento, e clarificar papéis e responsabilidades.
Assim, o Instituto CEM se propõe a compreender as expectativas e construir junto com
os colaboradores essa nova visão de futuro para o Policlínica , alicerçado no compromisso de
promover uma administração eloquente, parceira, responsável e fiel ao cumprimento das
obrigações assumidas junto a SES/GO.
Unidade de estatística e Sistemática da Metodologia do Trabalho
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A presente proposta destina-se a organizar o funcionamento da unidade de estatística da
Policlínica , utilizando para tanto métodos estatísticos próprios para a área hospitalar e tem
como seu principal objetivo ajudar a entender o funcionamento e características dos serviços
prestados pela Policlínica e as suas consequências.
•
Estatística Administrativa: Elabora os Indicadores hospitalares e outras estabelecidas
pela Administração da Policlínica.
•
Estatística Nosológica: Refere-se às causas de morbidade e mortalidade das
investigações classificadas de acordo com a Codificação Internacional de Doenças (CID-10),
contidos em nosso Sistema Integrado de Gestão Hospitalar.
Será criado um manual de normas, serviços e rotinas, que visa o melhor aproveitamento
dos recursos e dados existentes, bem como a implantação, coleta e gerencia de novos dados.
O auxílio de uma ferramenta de BI (Business Inteligence) será de fundamental importância
para o sucesso dessa etapa.
Estar a par dos problemas da instituição é uma das metas da Unidade de Estatística, de
forma a fomentar a Direção e Comissões, inclusive com comparativos com outros núcleos de
trabalho, hospitais, identificando as áreas em que a Policlínica pode melhorar e também as áreas
em que se está caminhando corretamente rumo ao sucesso.
A seguir apresentamos de forma simples as técnicas necessárias a organização de um
serviço de estatística hospitalar através da utilização das técnicas do controle estatística da
qualidade, análise dos indicadores hospitalares, as fases do trabalho estatístico e demais
ferramentas.
6.10.5.3.5.1 Finalidade
A finalidade é fornecer dados para a avaliação da instituição e eficiência dos serviços
prestados dentro do menor tempo, com qualidade e confiabilidade, atuando e auxiliando uma
ampla gama de departamentos dentro da Policlínica .
6.10.5.3.5.2 Objetivo Geral
Investir na busca de parâmetros fidedignos que facilitem a tomada de decisão, o
planejamento e a pesquisa cientifica sem esquecer seu papel de agente fiscalizar em saúde
pública e elemento de ligação ao sistema de informação em saúde.
6.10.5.3.5.3 Objetivos Específicos
•
Resgatar a importância do SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística) nas
instituições de saúde;
•
Servir como roteiro, ajudar e apresentar de maneira simples as noções necessárias à
organização de um serviço de estatística hospitalar;
•
Facilitar a compreensão das circunstâncias que envolvem sua administração e
interpretação de seus indicadores;
•
Contribuir com a pesquisa clínica;
•
O registro das evoluções médicas;
•
O registro das evoluções de enfermagem.
6.10.5.3.5.4 Composição da Unidade
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A Unidade de Estatística terá composição multidisciplinar e multiprofissional, contando
com seis componentes. A policinica em sua maioria não dispõem de pessoal qualificado para o
desempenho das atividades estatísticas. Antes de planejar e organizar o serviço de estatística
deve-se preparar o pessoal habilitado necessário ao seu funcionamento. Este preparo deve ser
feito através de curso específico, com o objetivo de melhorar o aproveitamento dos recursos
humanos. São atribuições da Unidade de Estatística:

•

Compaginar e fazer revisão de identificação dos prontuários médicos dos pacientes
egressos;
•
Manter o controle do uso das informações dos diferentes índices;
•
Codificar diagnósticos existentes no prontuário;
•
Manter índices de doenças (arquivo nosológico), segundo normas estabelecidas;
•
Processar informações coletadas e revisadas para o relatório mensal;
•
Processar as fichas de indicadores, coletando os dados setoriais;
•
Preparar relatório estatístico mensal e anual.
A Unidade funcionará nos turnos matutino (07h00min às 13h00min) e vespertino
(13h00min às 19h00). Porém, a equipe de Enfermagem é responsável pela coleta dos mapas no
período entre os expedientes para entrega ao setor no início das atividades diurnas.

7. Proposta Financeira
A. Dimensionaemnto de Custos pagina 1 e 2
B. Dimensionamento de RH
C. Declaração juridica da validade da proposta
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Dimensionamento financeiro
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Dimensionamento de RH
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Dimensionamento de RH
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Declaração juridica da validade da proposta
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Anexos

INSTITUTO CEM

- P á g i n a | 1328

Proposta Policlínica Regional - Posse

8. Anexos
8.1

Anexo Experiência Anterior– Estrutura da Direção
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8.2

Anexo Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o
ambulatório
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8.3

Anexo Protocolos de enfermagem nas áreas de central de esterilização e
laboratório
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